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Sammanfattning 

Följande framställning behandlar frågan om det finns en viss lojalitetsplikt mellan 

borgensman och kredittagaren. Läsaren bör vara medveten om att frågan om 

lojalitetsplikt mellan kredittagare och borgensman i princip knappt har behandlats i de 

rättskällor som finns att tillgå. Frågan har inte tagits upp i varken lag eller förarbeten 

och i de fall frågan alls har behandlats i rättspraxis och i den juridiska doktrinen har 

detta gjorts mycket hastigt och svävande. I framställningen anses dock lojalitetsplikt 

kunna grundas genom borgensförhållandets natur. Med borgensförhållandets natur 

avses partskonstellationen, accessoriteten och regressrätten. Grunden för 

framställningens slutsatser härleds alltså huvudsakligen från allmänna rättsprinciper 

som anses gälla vid borgensåtaganden.  

 Framställningen avser att visa hur lojalitetsplikt bör föreligga mellan parterna och 

vilken typ av handling denna skulle kunna bestå i för respektive part. Av 

borgensmannens lojalitetsplikt bör kunna följa en skyldighet att tillvarata kredittagarens 

rätt att innehålla betalning som påtryckningsmedel mot kreditgivaren då sådan rätt 

finns. För att sådan plikt inte ska bli för betungande för borgensmannen bör förutsättas 

att affärsmässig ersättning utgår varför lojalitetsplikt för borgensmannen i princip 

endast aktualiseras då borgensmannen är en professionell aktör. Av kredittagarens 

lojalitetsplikt bör kunna följa en skyldighet att medverka till kvittning för att lösa 

borgensmannen från skuld för vilken kredittagaren ska stå den slutliga ekonomiska 

bördan. För att sådan plikt inte ska bli för betungande för kredittagaren och inte heller 

inkräkta på kreditgivarens rätt att göra vissa avräkningar bör medverkansplikt endast 

aktualiseras då kreditgivaren inte har möjlighet att framtvinga kvittning mot annan 

fordran och kredittagaren inte heller riskerar att själv lida ekonomisk skada genom att 

medverka till kvittningen.  
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1 Introduktionskapitel 

1.1 Introduktionsvis om borgen och dess reglering 

”Den som går i borgen, han går i betalning” lyder ett citat från domarreglerna som tros 

vara författade kring år 1540. Borgen har emellertid fyllt en viktig funktion inom 

svenskt kreditväsende sedan långt innan domarreglernas tid och är ännu i modern tid en 

mycket vanligt förekommande rättsfigur särskilt vid kommersiell kreditgivning.1 Citatet 

från domarreglerna är enkelt men träffande då ett borgensåtagande innebär att 

borgensmannen ikläder sig ett betalningsansvar mot kreditgivaren för kredittagarens 

förpliktelse och detta ansvar kan borgensmannen mycket väl komma att få infria.2 Syftet 

med borgen är alltså att skapa en säkerhetsrätt till förmån för kreditgivaren.3  

 I ett borgensförhållande finns alltid minst två avtal, dels en huvudförbindelse 

mellan kredittagaren och kreditgivaren samt dels en borgensförbindelse mellan 

kreditgivaren och borgensmannen. Troligen ingås förbindelserna i många fall i ett nära 

tidsmässigt sammanhang. De får i princip alltid anses ha ingåtts ett nära funktionellt 

sammanhang eftersom båda förbindelser avser betalning för ett och samma 

skuldförhållande.4 Grunden för respektive parts betalningsskyldighet skiljer sig dock åt 

då kredittagarens skyldighet uppkommer i anledning av huvudförbindelsen medan 

borgensmannens uppkommer i anledning av borgensförbindelsen.5 Borgen kan ställas 

för i princip alla typer av betalningsförpliktelser inklusive skadeståndsansvar samt för 

                                                

 

1 Prop 1997/98:46 s 22 ”Villkor om borgen är i praktiken förhållandevis vanliga.” Ingvarsson, 
Borgensliknande säkerhetsrätter, s 35. Agell & Malmström Civilrätt, s 126.  
2 Ussing, Kaution, s 2, citat efter Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s 35 om hur borgen 
vanligtvis beskrivs som ”ett löfte varigenom en person gentemot en annan åtar sig en personlig 
förpliktelse till säkerhet för en tredje mans förpliktelse”. Borgen har dock i princip ingen klar definition, 
jfr Walin, Borgen och tredjemanspant, s 150 om att ”[g]ränsen mellan borgen och andra utfästelser är 
flytande.” 
3 Jfr Ingvarsson, Borgensmans ansvar för upplöst aktiebolags skulder, s 129. Även Gorton, Borgen – 
säkerhet för vad?, s 27.  
4 Jfr Gorton, Borgen – säkerhet för vad?, s 31 om att ”funktionsskillnaden” mellan förbindelserna är att 
den ena förbindelsen utgör säkerhet för den andra medan den andra förbindelsen är ett rent 
betalningsåtagande. Jfr NJA 1990 s 35.  
5 Se Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s 71 om att borgensmannen vid prestation ”endast 
fullgör i enlighet med sitt åtagande” enligt borgensförbindelsen, inte enligt huvudförbindelsen. Att även 
kredittataren befrias från krav enligt huvudförbindelsen i motsvarande mån är endast en konsekvens av att 
borgen är en säkerhetsrätt.  
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vissa naturaförpliktelser.6 Själva borgensförbindelsen kan vara mycket enkel eller 

mycket komplicerad beroende av hur parterna utformat avtalet.7 Oavsett hur 

förbindelsen utformats utmärks borgen dock alltid, förutsatt att inget annat särskilt 

avtalats, av att det krävs minst tre parter, att borgensförbindelsen är accessorisk i 

förhållande till huvudförbindelsen och att borgensmannen har regressrätt mot 

kredittagaren.8  

 Då giltig huvudförbindelse samt borgensförbindelse väl uppkommit är det i princip 

svårt för borgensmannen att komma ifrån betalningsansvar med mindre än att 

huvudfordran betalas till fullo.9 Huvudregeln att avtal ska hållas gäller givetvis och 

särskilt mot bakgrund av att borgensförbindelsen avser att säkra kreditgivarens 

huvudfordran ligger det i rättsförhållandets natur att borgensmannen måste bli effektivt 

bunden till sitt åtagande mot kreditgivaren.10 Borgensmannen har dock viss möjlighet 

att undkomma att betala hela eller del av borgensfordran om han kan framställa 

invändningar mot kreditgivarens krav eller alternativt om kredittagaren framställer 

invändningar mot huvudfordran som då även kan ge verkningar för borgensfordrans 

slutbelopp. Vad avser borgensmannens invändningsmöjligheter kan han dels framföra 

egna självständiga invändningar, men även i princip de invändningar som kredittagaren 

kunnat göra.11 Den fortsatta framställningen kommer fokusera på de fall då 

borgensmannen begagnar sig av möjligheten att framställa kredittagarens invändningar. 

Av intresse härvid är kvittningsinvändning med kredittagarens motfordran samt 

invändning om kontraktsbrott eller liknande invändning som medför att kredittagaren 

                                                

 

6 Walin, Borgen och tredjemanspant, s 150. Även Gorton, Borgen – säkerhet för vad?, s 27 och 41. 
Gorton, On demand-garanti och fullmaktsfrågor, s 304.  
7 Walin, Borgen och tredjemanspant, s 118. Gorton, On demand-garanti och fullmaktsfrågor, s 298 om 
att åtagandets utformning i det enskilda fallet har avgörande betydelse för hur borgensförbindelsen ska 
tolkas och tillämpas liksom vid vanlig avtalstolkning.  
8 Jfr Lennander, Kredit och säkerhet, s 74-75 rörande partskonstellation, accessoritet och regressrätt 
såsom utmärkande kännetecken för borgen. Det finns i princip inga tvingande regler för borgen, se 
Lennander, Kredit och säkerhet, s 66. Den assessoriska preskriptionsfristen kan till exempel avtalas bort, 
se Lindskog, Preskription, s 524.   
9 Jfr Tegin, Kredithandboken, s 282.  
10 Jfr Hellner m fl Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt, II häftet, s 69 som rör frågan om att det vore 
”verkligt allvarlig[t]” för kreditgivaren om borgensförbindelsen inte skulle gälla eftersom huvudfordran 
då står utan säkerhet.  
11 Walin, Borgen och tredjemanspant, s 160 om att möjlighet att framställa samma invändningar som 
kredittagaren uppkommer till följd av att borgensmannen svara för kredittagarens förpliktelse.   
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har särskild rätt att innehålla del av betalning som påtryckningsmedel mot 

kreditgivaren.  

 Den reglering som finns att tillgå för borgensåtaganden är knapphändig och 

ålderdomlig.12 Den huvudsakliga lagstiftningen kring borgen återfinns i 10:8-12 HB och 

rör enkel borgen, proprieborgen, vad som händer när borgensmannen dör, 

ansvarsfördelning mellan flera borgensmän samt en bestämmelse som i praktiken inte 

längre används om att borga för en person. Rättsförhållandet mellan kreditgivare och 

borgensman respektive mellan kredittagare och borgensman berörs inte utöver frågan 

om när kreditgivaren kan ta borgen i anspråk eller frågan om vad som händer om 

borgensman eller kredittagare dör. Som komplement till lagreglerna finns två 

förordningar från 1800-talet vilka rör borgensmans uppsägning och betalning av 

krediten.13 I 8 § 2 st PreskL upptas särskilt att borgen preskriberas accessoriskt då 

huvudfordran preskriberas. Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 8 kap 

1-4 §§ upptar vissa bestämmelser om kreditprövning som kan bli aktuella. Utöver dessa 

bestämmelser finns även dels vissa specialbestämmelser om borgen och dels allmänna 

förmögenhetsrättliga regler som kan vara tillämpbara.14 Även myndigheters 

rekommendationer kan nämnas som rättskälla trots att de normalt inte är bindande.15 I 

rättspraxis har Högsta domstolen nämligen via 36 § avtalslagen tagit in 

myndighetsrekommendation till grund för jämkning av borgensåtagande.16  

 Borgensreglerna utgörs dock främst av oskriven rätt som växt fram under flera 

hundra år i praxis samt i den juridiska doktrinen.17 Det har flera gånger framförts att den 

svenska regleringen som utvecklats i rättspraxis borde kodifieras i lag samt att den lag 

                                                

 

12 Lennander, Kredit och säkerhet, s 40.  
13 KF (1851:55 s 4) angående sättet för uppsägning av förbindelser, för vilka flera äro ansvariga och KF 
(1855:82 s 1) angående löftesmans rätt att uppsäga och betala gäld m.m.  
14 Specialbestämmelser återfinns t ex i växellagen (1932:130), checklagen (1932:131), UB och FB, 
medan de allmänna förmögenhetsrättsliga reglerna t ex återfinns i avtalslagen och lagen (1936:81) om 
skuldebrev. Se gärna Walin, Borgen och tredjemanspant, s 39. 
15 De rekommendationer som avses är Finansinspektionens allmänna råd om kreditriskhantering i 
kreditinstitut och värdepappersinstitut FFFS 2004:6, Finansinspektionens allmänna råd om krediter i 
konsumentförhållanden FFFS 2011:47 samt Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter 
KOVFS 2011:1. 
16 Jfr t ex NJA 1999 s 408 om makar som tecknat generell borgen för eget bolag vars åtagande jämkades 
på grund av bristfällig kreditprövning.  
17 Jfr Lennander, Kredit och säkerhet, s 37.  
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som finns borde ses över eftersom den i princip är oförändrad sedan 1700-talet.18 Den 

rättspraxis som finns är inte särskilt omfattande och flera av fallen är från 1800-talet 

eller 1900-talets början. Kreditinstitutet har sedan dess genomgått omfattande 

förändringar. I de övriga nordiska länderna Norge, Danmark och Finland finns nyare 

och mer utförlig lagstiftning kring borgen.19 Att den svenska lagstiftaren inte ägnat 

borgen någon vidare uppmärksamhet har ansetts bero på att kreditgivning i princip sker 

uteslutande via banker och andra kreditinstitut vilka utvecklat egen praxis och 

standardavtal som reglerar området.20 

 

1.2 Problembeskrivning 

Från senare tids rättspraxis har framgått att borgensförbindelsen ger upphov till ett 

kontraktsförhållande mellan borgensmannen och kreditgivaren som innefattar 

ömsesidiga förpliktelser.21 Det har härvid inte framgått, och kan inte heller anses troligt, 

att borgensmannens skyldigheter mot kredittagaren skulle utvidgas till att omfatta något 

annat utöver den betalningsskyldighet som följer av borgensförbindelsen. Kreditgivaren 

har däremot bl a ansetts ha en principiell skyldighet mot borgensmannen att beakta att 

dennes regressrätt inte går helt eller delvis förlorad.22 De förpliktelser kreditgivaren 

anses ha mot borgensmannen har alltså ansetts springa ur rättsförhållandet mellan 

                                                

 

18 Ingvarsson, Borgen och självständiga garantier, s 1055. Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, 
s 221. Ingvarsson, Något om konsumentskyddsaspekter på privatpersoners borgensåtaganden, s 47. 
Ingvarsson, Borgensmans ansvar för upplöst aktiebolags skulder, s 133. Ramberg, Mot en gemensam 
europeisk civillagstiftning, s 469. Gorton, Aktuella frågor, Den norska finansavtalslagen, s 523. Persson, 
Bidrar borgensinstitutet till individers överskuldsättning?, s 64.  
19 I Norge finns lov nr 46 af den 25 juni 1999 om finansavtaler og finansoppdrag, Danmark har lov nr 381 
af 19 april 2007 om finansiel virksomhed och i Finland gäller lag 1999/361 om borgen och 
tredjemanspant. 
20 Lennander, Kredit och säkerhet, s 38 om att borgensåtaganden främst sköts av banker inte 
privatpersoner. Mellqvist & Persson, Fordran och skuld, s 32. Millqvist, Rättslig kontroll av 
borgensåtagande genom avtalstolkning, s 253-254.  
21 NJA 1992 s 351, NJA 1993 s 163 och NJA 1998 s 852. Jfr Lehrberg mfl, här Lennander, Borgen – 
förutsättningsfrågor, regressfrågor, konsumentfrågor, s 60 om att kreditgivares skyldighet mot 
borgensman avseende informationsskyldighet, kreditprövning och bevarande av regressrätt bröt mot 
tidigare principer och således är detta förhållningssätt till parternas ansvarsförhållanden relativt nytt. 
Även Herre, Svensk rättspraxis, s 756.  
22 NJA 1992 s 351.  
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parterna till följd av borgensförbindelsen och kan sägas innebära en lojalitetsplikt för 

kreditgivaren att tillvarata borgensmannens intressen.23  

 Enligt rättspraxis krävs av kreditgivaren att han särskilt underrättar borgensmannen 

om förhållanden av vikt för regressrättens utövande, i vart fall då det inte kan förutsättas 

att borgensmannen själv håller sig informerad.24 Avsikten med att ålägga kreditgivaren 

sådan informationsskyldighet är att borgensmannen då ges möjlighet att själv vidta 

åtgärder för att tillvarata sin rätt. Vad som kan krävas av kredittagaren för att han ska ha 

fullgjort sina förpliktelser mot borgensmannen ska enligt rättspraxis bero av 

omständigheterna i det enskilda fallet. Det har framförts att även kredittagaren har viss 

skyldighet att lämna borgensmannen information.25  

 Då borgen till dess natur involverar tre parter är det inte orimligt att lojalitetsplikt 

även skulle kunna uppkomma mellan kredittagaren och borgensmannen. Huvudregeln i 

svensk rätt är förvisso att man i ett kontraktsförhållande endast har ansvar mot den egna 

avtalsparten men inte mot dennes övriga avtalsparter.26 Syftet härför tycks vara en 

allmän oro för att ett avtal kan urholkas om tredje man skulle tillåtas ställa krav i 

anledning av annans avtal.27 Undantag har dock gjorts från huvudregelen i vissa 

rättsförhållanden då lojalitetsplikt ansetts uppkomma även mellan dem som i formell 

                                                

 

23 Holm, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten, s 84 om hur rättsfallet NJA 1992 s 351 förknippas med 
lojalitetsprincipen i den juridiska doktrinen. Kleineman, Lender Liability – ett skadeståndsrättsligt 
perspektiv på 1990-talets finansiella kris, s 298. Jfr Tegin, Kredithandboken, s 280 ”[o]lika åtgärder och 
förändringar som borgenären genomför kan påverka en borgensmans regressrätt. En borgenär har 
skyldighet att inte äventyra borgensmannens regressrätt, en ganska naturlig skyddsregel.” Även rättsfallet 
NJA 1997 s 524 har ansetts ge uttryck för lojalitetsplikt mot borgensmannen, jfr Norlén, Oskälighet och 
36 § avtalslagen, s 262.  
24 NJA 1992 s 351. Jfr NJA 1994 s 381 då kreditgivaren kunde förutsätta att borgensmannen höll sig 
informerad trots att borgensmannen i realiteten saknade kännedom om relevanta förhållanden.  
25 Finansinspektionens yttrande i NJA 1997 s 524 ”Informationsplikten vilar emellertid inte enbart på 
kreditgivaren. Även låntagaren får förutsättas informera borgensmannen, i vart fall om innebörden av 
åtagandet i stora drag.”  
26 I NJA 1997 s 44 uppgav Högsta domstolen att ”den allmänna regeln i svensk rätt är att ett 
kontraktsförhållande binder part endast gentemot sin direkte medkontrahent, inte gentemot sin 
medkontrahents medkontrahent. I enlighet härmed kan i princip ansvar göras gällande endast mellan de 
direkta avtalsparterna i ett kontraktsrättsligt förhållande.” Jfr Munukka, Försäkringsbolags lojalitetskrav 
under utmejsling, s 588 som konstaterar att synen på lojalitetsplikt förändrats mycket under senare tid, 
”[d]et går idag inte att förneka att avtalsparter är underkastade lojalitetskrav.”  
27 Hellner m fl Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt, II häftet, s 127 och 129. Jfr dock Munukka, 
Försäkringsbolags lojalitetskrav under utmejsling, s 593 om ansvarsförhållanden utan att vara 
avtalsparter, ”[f]örsäkringsbolaget har inte bara lojalitetsplikt mot försäkringstagaren, utan också en på 
försäkringsavtalet grundad lojalitetsplikt gentemot försäkringshavaren.” 
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mening inte varit avtalsparter.28 Undantag tycks ha varit motiverat då det ändå funnits 

viss koppling mellan dem som ålagts lojalitetsplikt gentemot varandra.29  

 Kredittagaren och borgensmannen har alltid en gemensam avtalspart i kreditgivaren 

men behöver inte alltid ha ingått något avtal med varandra.30 En sådan koppling mellan 

parterna som motiverar undantag från huvudregeln måste dock tveklöst anses finnas 

oavsett om parterna ingått något eget avtal eller inte. De verkar båda inom ramen för 

samma rättsförhållande, nämligen huvudförbindelsen och sammankopplas även i den 

meningen att ett borgensförhållande inte kan uppkomma utan både huvudförbindelse 

och borgensförbindelse. Borgens säregna drag av regressrätt medför även att om 

kredittagaren och borgensmannen inte anses ha ett rättsförhållande redan vid den 

tidpunkt borgen ingås uppkommer i vart fall ett rättsförhållande mellan dem när 

regressrätt uppstår.31 

 Kreditgivarens skyldighet att tillvarata borgensmannens regressrätt ses mot 

bakgrund av att borgensmannen vid infriande av borgen inträder i kreditgivarens rätt 

gentemot kredittagaren.32 På samma sätt bör borgensmannens lojalitetsplikt mot 

kredittagaren ses mot bakgrund av att borgensmannen vid prestation fullgör åtagandet i 

                                                

 

28 Nicander, Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden, s 32 ”[f]rågor om lojalitet kan dock 
aktualiseras även utan att avtalsbundenhet föreligger”, observera dock att Nicander härmed syftar på 
lojalitet före eller efter ett avtalsförhållande. Jfr rörande andra utomkontraktuella lojaliteter Kleineman, 
Lender Liability – ett skadeståndsrättsligt perspektiv på 1990-talets finansiella kris, s 292-293 om 
rågivaransvar, informationsskyldighet och culpa in contrahendo. Även Hellner m fl Speciell avtalsrätt II, 
Kontraktsrätt, II häftet, s 28, 130-132 några exempel på situationer då undantag kan vara påkallat är vid 
ansvarsgenombrott, vid sammanflätade avtal och vissa avtal till förmån för tredje man. 
29 Jfr t ex Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s 382-383, 403 om att 
utomobligatoriskt ansvar förutsätter att det föreligger sådan närhet mellan parterna som medför att den 
utomkontraktuella situationen kan anses avgränsad och därmed ”kontraktsliknande” samt att den ena 
partens agerande ska medföra att den andre parten påverkas direkt härav. Närhet uppstår t ex ”när det 
föreligger ett partsbildningsmönster i form av avtal eller annan samhörighet mellan de berörda personerna 
i konstellationen”. Härunder tycks borgen falla som ett typfall. I texten förutsätts visserligen att det rör sig 
om en uppgiftslämnare och en mottagare, men resonemanget torde även fungera väl att tillämpa rörande 
ansvarsförhållandet mellan borgensman och kredittagare. 
30 Jfr dock Kleineman, Borgensmans rätt att kvittningsvis – mot borgenärs krav – få åberopa 
huvudgäldenärens påstådda skadeståndsanspråk, s 516 som anger att det finns en kontraktuell 
lojalitetsplikt mellan kredittagare och borgensman. 
31 Lennander, Kredit och säkerhet, s 56 som menar att det saknas ett rättsförhållande mellan kredittagare 
och borgensman innan dess borgen tas i anspråk och regressrätt uppkommer. Jfr dock Högsta domstolens 
uttalande i NJA 1994 s 95 som snarare tycks förutsätta att ett rättsförhållande mellan borgensman och 
kredittagare finns även innan regressfordran uppkommer.  
32 Jfr NJA 1992 s 351 om hänsyn till att borgensmannen inträder i kreditgivarens rätt gentemot 
kredittagaren.  
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kredittagarens ställe.33 Borgensmannen skulle då kunna ha viss skyldighet att beakta att 

kredittagaren kan ha invändningar mot kreditgivarens krav. Om kredittagaren till följd 

av invändning har rätt att innehålla betalning bör borgensmannen särskilt kunna ha en 

skylighet att bevara kredittagarens rätt med risk för att annars gå miste om sin egen 

regressrätt ifall kredittagaren lider skada till följd av att hans påtryckningsmedel mot 

kreditgivaren gått förlorat. Kredittagarens lojalitetsplikt mot borgensmannen bör å sin 

sida ses mot bakgrund av att det är kredittagaren som ska stå den slutliga ekonomiska 

bördan för kreditförhållandet. Kredittagaren torde därför kunna ha viss skyldighet att 

verka för att borgensmannen frias från betalningsansvar i rimlig takt. Kredittagarens 

lojalitetsplikt skulle därmed särskilt kunna avse att under vissa förhållanden medverka 

till kvittning då kredittagaren har en motfordran på kreditgivaren.  

 Lojalitetsplikt har på senare år börjat väcka större intresse som rättsprincip, särskilt 

då vad avser kontraktuell lojalitetsplikt, och intresset tycks fortfarande öka.34 Frågan om 

lojalitetsplikt mellan just kredittagare och borgensman tycks i princip inte ha behandlats 

tidigare. Detta är knappast förvånande i och med att borgensåtaganden generellt sett är 

sparsamt behandlade i den juridiska doktrinen. Frågan är dock intressant inte minst mot 

bakgrund av att flera borgensfall kan väntas uppkomma till prövning i efterverkningarna 

av den senaste finanskrisen.35 I ett nyligen avgjort tingsrättsfall prövades första gången 

en kredittagares invändning hänförlig till att borgensmannen skulle ha brustit i sin 

lojalitetsplikt mot kredittagaren.36 Den utformning kredittagaren gav lojalitetsplikten var 

dock säregen och vann, inte oväntat, ingen framgång i fallet. Slutsatsen härav bör dock 

inte vara att lojalitetsplikt inte kan uppkomma i och för sig, utan endast att tingsrätten 

fann att sådan lojalitetsplikt som gjordes gällande i det fallet inte kunde uppkomma. 

                                                

 

33 Jfr Nicander, Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden, s 31-32 om att lojalitetsplikt 
innebär att ”part inte vid avtals fullgörande får skada sin medkontrahent”. Vad lojalitetsplikten konkret 
innebär måste dock avgöras från fall till fall med hänsyn till vilken typ av avtal det rör sig om samt 
omständigheterna i fallet.   
34 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s 512-514 om lojalitetspliktens ökade betydelse. Jfr även Holm, 
Den avtalsgrundade lojalitetsplikten, s 81 och 83 om att kategorisering av förpliktelser under begrepp 
som lojalitet tycks ha börjat under senare delen av 1990-talet.  
35 Efter finanskrisen på 1990-talet blev det en markant ökning av borgensfall som kom upp till Högsta 
domstolen. Rättspraxis av detta slag tenderar att öka efter ekonomisk kris eftersom säkerheter då i stor 
utsträckning kan förutsättas tas i anspråk.  
36 T 1786-11, se mer om detta fall i avsnitt 4.  
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Frågan om lojalitetsplikt är därmed både aktuell och relativt oprövad och är därför av 

stort intresse för en examensframställning.  

 

1.3 Framställningens syfte och avgränsning 

Framställningens syfte är att visa att det finns ett lojalitetsförhållande mellan 

kredittagaren och borgensmannen och att detta i vissa fall bör kunna ge upphov till plikt 

att företa aktiv handling för att tillvarata den andre partens intresse. Av borgensmannens 

lojalitetsplikt bör under vissa förhållanden kunna följa en skyldighet att tillvarata 

kredittagarens rätt att innehålla betalning mot kreditgivaren. För att sådant krav på 

borgensmannen ska kunna aktualiseras bör fordras att borgensmannen agerar i egenskap 

av professionell aktör och erhåller affärsmässig ersättning för ställandet av borgen. Av 

kredittagarens lojalitetsplikt bör dock kunna följa en skyldighet att, med vissa undantag, 

medverka till kvittning för att lösa skulden oavsett om borgensmannen är en 

professionell aktör eller inte.  

 Ogiltighetsfrågor rörande huvudförbindelsen eller borgensförbindelsen faller 

utanför ramen för framställningen, utgångspunkten är att förbindelserna som ligger till 

grund för rättsförhållandena är giltiga i och för sig. Det förutsätts även att borgen är en 

proprieborgen då enkel borgen inte aktualiserar den lojalitetsproblematik som 

framställningen behandlar och dessutom i praktiken inte förekommer inom 

kreditväsendet.37 Framställningen utgår från att det endast finns en borgensman, en 

kredittagare och en kreditgivare inblandade. Frågor som rör flera borgensmän vilka 

ansvarar för sina åtaganden på olika nivåer såsom efterborgen eller kontraborgen berörs 

således inte. Det förutsätts även att borgen ingåtts för en ekonomisk prestation, 

naturaprestationer faller utanför framställningens ram. Konsumenträttsliga aspekter 

behandlas i princip inte. Framställningen syftar inte till att beröra bevisfrågor eller 

frågor av sakrättslig, skatterättslig eller bolagsrättslig karaktär.  

 
                                                

 

37 T ex NJA 1990 s 245 uttalanden från Svenska Banföreningen, Svenska Sparbanksföreningen, Sveriges 
Advokatsamfund samt Högsta domstolen.  
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1.4 Material och metod  

Materialet som använts består av lagtext, förarbeten, praxis och den juridiska doktrinen. 

Den lagstiftning som finns kring borgensreglerna är dock knapphändig, ålderdomlig och 

ger därför inte vidare ledning. Då civilrätt i Danmark, Norge och Finland till stor del 

liknar den svenska har vissa jämförelser gjorts med dessa länders respektive 

lagregleringar som är mer omfattande än den svenska.38 Mot bakgrund av att de svenska 

borgensreglerna snart funnits i 300 år saknas i princip förarbeten som specifikt 

behandlar borgen. I ett par förarbeten från senare tid berörs borgen något, men det rör 

då oftast mycket speciella situationer som inte ger någon vidare ledning för frågan om 

lojalitetsplikt. Således finns få källor att tillgå i form av lag och förarbeten avseende 

borgen. Rättspraxis och den juridiska doktrinen utgör därmed de källor som 

huvudsakligen använts vid framställningens tillkomst.  

 Vad rör rättspraxis råder viss oklarhet då det inte är säkert i vilken utsträckning viss 

äldre praxis fortfarande gäller då kreditväsendet förändrats en hel del under de senare 

åren och en del av praxis är från 1800-talet eller tidigt 1900-tal. Inget av de äldre 

avgörandena tycks förvisso avse just lojalitetsplikt mellan kredittagare och borgensman. 

Framställningen har dock valt att fokusera huvudsakligen på rättspraxis från de senaste 

30 åren, det vill säga under perioden år 1982-2012. Det finns ca 40 fall rörande borgen 

som kommit upp till Högsta domstolen under denna period, flera av dessa fall har dock 

inte kunnat tillföra framställningen något då de rört mycket specifika problem. Det bör 

därför lyftas fram att den rättspraxis framställningens resonemang stödjs på är långt 

ifrån omfattande. Den lojalitetsfråga framställningen behandlar har heller i princip inte 

avgjorts i rättspraxis frånsett ett nyligen avgjort tingsrättsfall. Även i detta fall var dock 

lojalitetsfrågan som tingsrätten prövade mycket speciell och det innehåll parterna gav 

lojalitetsplikten sammanfaller inte med sådan lojalitetsplikt som avses i denna 

framställning. Den särskilda lojalitetsplikt framställningen avser är därför tidigare helt 

oprövad i rättspraxis.  

                                                

 

38 Lennander, Kredit och säkerhet, s 39. Gorton, Aktuella frågor, Den norska finansavtalslagen, s 530. 
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 Vad rör den juridiska doktrinen har uppmärksamhet huvudsakligen ägnats de 

standardverk som finns för området såsom Walins Borgen och tredjemanspant, 

Lennanders Kredit och säkerhet samt Ingvarssons Borgensliknande säkerhetsrätter. 

Andra böcker och artiklar har använts som komplement och jämförelse av 

standardverken. Sådant som publicerats tidigare än på 1980-talet har lämnats utanför 

framställningen då bilden av rättsläget har ändrats mycket sedan 36 § avtalslagen trädde 

i kraft år 1976. Av särskilt intresse är de allmänna rättsprinciper som framträtt i 

rättspraxis samt i den juridiska doktrinen och som kan ge god ledning för frågan om 

lojalitetsplikt och hur en sådan rimligen kan fördelas mellan parterna.  

 

1.5 Examensarbetets disposition 

Kapitel ett är ett introducerande kapitel som syftar till att introducera den 

lojalitetsproblematik framställningen behandlar. För att underlätta förståelsen för 

området finns en kort introduktionstext som avser att hastigt sätta in läsaren i något om 

vad borgen är samt vilken reglering som finns. I kapitlet framgår även dels vilket 

källunderlag som funnits att tillgå och dels källkritik mot att källunderlaget innefattar 

vissa begränsningar.  

 Kapitel två rör grunden för lojalitetsplikten och syftar till att visa på hur borgen till 

dess konstruktion skapar naturliga kopplingar mellan kredittagaren och borgensmannen. 

Dessa kopplingar motiverar i sin tur ett ansvarsförhållande mellan parterna oavsett om 

de formellt har ingått ett avtal eller inte. I kapitlet berörs även existensen av ett 

eventuellt föravtal mellan parterna och vilken betydelse sådant kan ha.  

 Kapitel tre behandlar kredittagarens lojalitetsplikt mot borgensmannen att under 

vissa förutsättningar medverka till kvittning genom att lämna samtycke till att 

motfordran används till kvittning. I kapitlet berörs dels vissa generella förutsättningar 

för att få kvitta och dels under vilka förutsättningar andra intressen bör gå före 

borgensmannens intresse av samtycke.  

 Kapitel fyra behandlar borgensmannens lojalitetsplikt mot kredittagaren att 

undersöka om det finns invändningar mot skulden i syfte att inte skada kredittagarens 

eventuella rätt att innehålla betalning mot kreditgivaren. I kapitlet lyfts särskilt ett i 
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tingsrätt nyligen avgjort rättsfall där kredittagaren gjorde gällande att borgensmannen 

brustit i sin lojalitetsplikt. I kapitlet berörs även särskilt affärsmässig ersättning som en 

förutsättning för att borgensmannens lojalitetsplikt ska aktualiseras. 

 Kapitel fem innehåller avslutande synpunkter rörande det rimliga med en 

lojalitetsplikt och förpliktelsernas fördelning mellan borgensman och kredittagare.   
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2 Rättslig grund för lojalitetsplikt 

2.1 Introduktion 

Uppkomsten av lojalitetsplikt mellan borgensman och kredittagare bör kunna grundas 

på det rättsförhållande som uppkommer mellan parterna till följd av att borgen ställts. 

Detta följer av borgens särskilda partskonstellation, accessoritet och regressrätt som 

sammantaget ger upphov till viss sammankoppling mellan de tre parterna. Avtal finns 

förvisso mellan kredittagare och kreditgivare respektive mellan borgensman och 

kreditgivare, men även borgensman och kredittagare får starka kopplingar till varandra. 

Något särskilt eget avtal mellan dessa parter bör inte utgöra förutsättning för att en 

lojalitetsplikt ska uppkomma i och för sig. Låt vara att lojalitetspliktens omfattning 

sedan får bedömas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.  

 

2.2 Något om föravtal  

Eftersom det trots allt i flera fall kan förekomma att borgensmannen och kredittagaren 

har träffat ett särskilt avtal, typiskt ett föravtal, bör detta förhållande beröras något. 

Parternas mål med att ingå föravtal är vanligen endast att en borgenssituation ska 

uppkomma framöver varför den blivande borgensmannen i föravtalet utfäster sig att i 

framtiden ingå borgen för kredittagarens skuld.39 Föravtalets funktion tycks vara dels att 

binda den blivande borgensmannen eftersom kredittagaren under vissa förutsättningar 

kan få skadestånd om den blivande borgensmannen senare inte medverkar till att ställa 

borgen och dels att kredittagaren för kreditgivaren kan visa att en blivande borgensman 

har säkrats. 

 Parterna skulle i föravtalet kunna reglera borgensmannens rätt till regress, rätt till 

eventuell affärsmässig ersättning för att ingå borgensåtagandet, rätt till andra säkerheter 

som ställts för huvudförbindelsen och rätt att kvitta med kredittagarens motfordran. 

Även andra inbördes förpliktelser skulle kunna regleras som hur borgensmannen ska 

                                                

 

39 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s 58.  
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förhålla sig till kredittagaren om borgen tas i anspråk och eventuella påföljder i form av 

förlorad regress eller avdrag från affärsmässig ersättning ifall borgensmannen inte 

sköter uppdraget. Det vanliga tycks emellertid vara att föravtalet är mycket enkelt 

utformat och i många fall endast avser den blivande borgensmannens utfästelse.40 

Möjligen kan det bero på att ingen av parterna föreställer sig att borgenssäkerheten 

faktiskt ska komma att tas i anspråk.41 

 Föravtalet ger därmed generellt lite eller ingen ledning när frågor uppkommer kring 

rättsförhållandet mellan borgensmannen och kredittagaren. Föravtalet tycks även i 

princip ofta ha spelat ut sin roll när en borgensförbindelse väl har kommit till stånd och 

lojalitetsplikten aktualiseras i princip inte förrän borgen tas i anspråk.42 Då föravtalet 

sällan är mer utförligt utöver en avsiktsförklaring är det även svårt att härleda någon 

lojalitetsplikt annat än om avtalet ses i kontext av borgensförbindelsen. Föravtalet kan 

således sällan ges någon självständig betydelse.  

 

2.3 Borgensinstitutets natur som grund för lojalitetspliktens uppkomst 

2.3.1 Partskonstellation och kumulativ intercession 

Det finns i regel inget formkrav för hur borgensförbindelsen ska ingås, men av 

bevisskäl föredras enbart skriftlig borgensmening som vanligen undertecknas direkt på 

det skuldebrev som utgör huvudförbindelsen.43 Av borgensmeningen ska tydligt framgå 

att borgensmannen åtar sig ett betalningsansvar gentemot kreditgivaren för 

kredittagarens skuld hos denne.44 Borgensförbindelsens avtalsparter är således 

kreditgivaren och borgensmannen, kredittagaren är inte avtalspart. Rent teoretiskt 
                                                

 

40 Vid bankgarantier skrivs dock regelmässigt särskilt avtal om rätt till regress, se Ingvarsson, Borgen och 
självständiga garantier, s 1042.  
41 Jfr Walin, Borgen och tredjemanspant, s 170.  
42 Lennander, Kredit och säkerhet, s 47 ”[o]fta upphör föravtalet eller förlorar i allt väsentligt sin 
praktiska betydelse, när borgensavtalet är slutet.” 
43 Walin, Borgen och tredjemanspant, s 38 om att borgen i princip kan ingås såväl muntligt som skriftligt 
eller genom konkludent handlande. Det är dock svårt att se att en konkludent ingången borgen skulle 
kunna uppkomma i praktiken. Muntlig borgen tycks inte förekomma, se Gorton, On demand-garanti och 
fullmaktsfrågor, s 311. I vissa fall krävs även särskild form t ex då kommun ingår borgen krävs beslut av 
kommunfullmäktige, se NJA 1992 s 375.  
44 Walin, Borgen och tredjemanspant, s 38. Lehrberg, Uppsatser i bankrätt, s 118.  
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behöver borgensmannen och kredittagaren inte ha någon som helst kontakt för att 

borgensförbindelsen ska uppkomma men i praktiken är det mer vanligt att 

borgensmannen och kreditgivaren knappt har kontakt med varandra utan agerar genom 

kredittagaren som då agerar som en mellanhand.45  

 För att en borgen ska komma till stånd krävs alltid minst tre parter vars respektive 

förmögenheter hålls skilda från varandra.46 Inom ramen för borgenskonstellationen 

samspelar parterna för att uppnå ett gemensamt mål om en särskild ekonomisk 

säkerhetskonstruktion. Eftersom borgen är en säkerhetsrätt är avsikten att i någon mån 

omfördela den ekonomiska risken med kreditgivningen, som annars fallit på 

kreditgivaren, till borgensmannen.47 Kumulativ intercession avser just att 

borgensmannen avger ett löfte ”varigenom borgenären erhåller en säkerhet för en [för] 

löftesgivaren främmande fordran”.48 Att huvudfordran är främmande för 

borgensmannen avser att borgensmannen saknar egenintresse i den huvudförbindelse 

för vilken han ställer säkerhet.49 Borgensmannen erhåller ju inte någon del av den nytta 

som skulden motsvaras av för kredittagaren i form av erhållen kredit.  

 Genom att svara för hela eller del av huvudfordran utan att härför erhålla någon 

motprestation från kreditgivaren övertar borgensmannen alltså en del av den 

ekonomiska risken från kreditgivaren. Till följd av borgensåtagandet kan kreditgivaren 

kräva betalning från två olika källor avseende en och samma skuld. Om borgensmannen 

de facto behöver prestera enligt borgensförbindelsen är normalt avhängigt om 

kredittagaren fullgör sin prestation eller inte då betalning vanligen söks från 

kredittagaren i första hand även vid proprieborgen. Att kredittagaren krävs i första hand 
                                                

 

45 Walin, Borgen och tredjemanspant, s 29. Lennander, Kredit och säkerhet, s 46. Lehrberg, Uppsatser i 
bankrätt, s 118. Uppenbarligen anses det även vara en fördel om borgensman och kredittagare är nära 
involverade, jfr Finansinspektionens uttalande i NJA 1997 s 524 ”ju större insyn i och möjlighet att 
påverka låntagarens ekonomi, desto större skäl att godta någon som borgensman.” 
46 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s 46 om att kredittagarens förmögenhetsmassa måste vara 
skild från borgensmannens. Detta gäller även kreditgivarens förmögenhetsmassa även om det inte står 
uttryckligen. Jfr Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s 79 och 383 om 
partsbildningsmönster och särskilt förpliktelse i förhållande till gemensam avtalspart. Att kunna ålägga 
parterna ansvar kopplas till att parterna haft möjlighet att förutse konsekvensen för annan part av sitt 
handlande. I detta hänseende är borgensmannen, kredittagaren och kreditgivaren en begränsad krets med 
goda möjligheter till förutsebarhet.  
47 Tegin, Kredithandboken, s 17.  
48 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s 46.  
49 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s 46.  
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är en naturlig konsekvens av att det är kredittagaren som är huvudgäldenär medan 

borgensmannen ställer säkerhet för huvudfordran.  

 

2.3.2 Accessoritet 

Att borgen är accessorisk innebär att borgensförbindelsen är beroende av 

huvudförbindelsen.50 Huvudförbindelsen är ett självständigt avtal som uppkommer 

oberoende av borgensförbindelsen, medan borgensförbindelsen däremot är ett 

osjälvständigt avtal vars rättsliga och ekonomiska status får stora delar av dess 

bestämningar från huvudförbindelsen.51 Att borgen är accessorisk är erkänt inom praxis 

och i den juridiska doktrinen som en allmän princip och anses även framgå indirekt av 8 

§ PreskL och 6 § PreklL.52 

  Accessoritetens verkan i fråga om borgens ekonomiska bestämmande är enkelt 

uttryckt att huvudfordrans ekonomiska status sätter ramen för borgensfordrans 

ekonomiska status.53 Borgensmannen kan i princip inte påverka hur mycket 

huvudfordran kommer att uppgå till eftersom kredittagaren och kreditgivaren styr över 

huvudförbindelsen. Borgensmannen svarar dock som mest för samma belopp som 

kredittagaren är skyldig att erlägga. Borgensfordran kan emellertid omfatta ett lägre 

belopp än huvudfordran eftersom borgensmannens ansvar kan vara begränsat i 

borgensförbindelsen. För att bestämma borgensmannens betalningsansvar vid en viss 

                                                

 

50 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s 28-29, 38, 40 om att sedan mellankrigstiden tycks det 
dock vara en allmänt accepterad uppfattning att inte definiera borgen som accessorisk i rättsligt 
hänseende. Jfr dock t ex prop 1993/94:123 s 40 ”…huvudprincipen om borgens accessoriska karaktär.” 
Lennander, Kredit och säkerhet, s 67 gör inget förbehåll mot att benämna borgen accessorisk men 
uppmärksammar samtidigt att det finns undantagsfall då accessoriteten inte styr,  
51 Jfr tex Mellqvist & Persson, Fordran och skuld, s 32, 56. Jfr Gorton, Borgen – säkerhet för vad?, s 28. 
Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s 38-40 om att det under mellankrigstiden började dyka upp 
invändningar mot att använda uttrycket accessorisk om borgen. Innan hade man inga tydliga invändningar 
mot uttrycket. Det tycks i vilket fall vara klart att borgen i ekonomiskt hänseende är accessorisk medan 
vissa författare i doktrinen framför betänkligheter mot att även benämna borgen accessorisk i rättsligt 
hänseende. Se dock Högsta domstolens formulering i NJA 2005 s 44 där borgensförbindelsens 
accessoritet anges vara en allmän princip som dock har försetts med vissa undantag i lag. 
52 Jfr t ex NJA 2005 s 44 Högsta domstolens uttalande att borgensåtagandet som huvudregel bortfaller då 
huvudförbindelsen bortfaller.  
53 Jfr Lennander, Kredit och säkerhet, s 58.  
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tidpunkt måste därför dels skuldsaldot enligt huvudfordran fastställas och dels hänsyn 

tas till de eventuella ansvarsbegränsningar som kan följa av borgensförbindelsen.54  

 Då huvudförbindelsens rättsliga status förändras ändras som huvudregel 

borgensförbindelsen på samma vis.55 Detta har viss betydelse för när borgen kan tas i 

anspråk. För det första måste huvudfordran ha förfallit till betalning för att 

borgensmannen ska kunna ha skyldighet att prestera.56 För det andra minskar även 

borgensmannens betalningsskyldighet accessoriskt i motsvarande mån som 

kredittagarens om kreditgivaren efterger del av eller hela huvudfordran.57 För det tredje 

preskriberas borgensförbindelsen accessoriskt enligt 8 § 2 st PreskL då huvudfordran 

preskriberas även om preskriptionstiden för själva borgensförbindelsen i och för sig inte 

löpt ut.58 Att åstadkomma preskriptionsavbrott mot borgensförbindelsen kräver därför 

att kreditgivaren företar preskriptionsavbrytande åtgärd både mot huvudfordran och mot 

borgensfordran.59 Om preskriptionsavbrott mot borgensmannen kan företas och i så fall 

hur för det fall att kredittagaren varit ett aktiebolag som upphört att existera efter 

konkurs är en något oklar fråga i kölvattnet av ett relativt nytt rättsfall.60  

                                                

 

54 Jfr Lennander, Kredit och säkerhet, s 58. 
55 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s 40 om att doktrinen tycks vara överrens om att 
huvudregeln är att borgensmannen endast är förpliktigad att prestera om gäldenären också är förpliktigad. 
En del författare är dock tveksamma till att använda begreppet accessorisk om borgens rättsliga status. 
56 T ex NJA 2000 s 97. Se även Lennander, Kredit och säkerhet, s 58.  
57 Kleineman, Om borgensmannens ansvar vid förändringar av gäldenärens förpliktelser, s 1152. Jfr 
Lennander, Tolkning av borgensförbindelse, m.m., vid eftergift av borgensansvar, s 521. Det gäller även 
om kreditgivaren efterger annan borgensmans ansvar utan att ha rätt därtill, men då inte i anledning av 
accessoritetens verkan utan till följd av att kvarvarande borgensmans regressmöjlighet försämrats, jfr NJA 
1989 s 269.  
58 Lindskog Preskription, s 519. Walin Borgen och tredjemanspant, s 124 om att kreditgivaren 
kontinuerligt måste övervaka sina fordringsanspråk. Jfr NJA 1986 s 198 som behandlade frågan om 8 § 2 
st PreskL skulle vara tillämplig även då det rörde sig om ett fall av specialpreskription av hyresgästs rätt 
till ersättning från hyresvärd. I fallet gällde en preskriptionstid om två år för huvudfordran och 
hyresgästen väckte talan mot borgensmännen innan tvåårstiden var till ända. Högsta domstolen uttalade 
att hyresgästen var bevarad vid en fordran av detta särskilda slag om talan mot borgensman väckts inom 
tvåårstiden, även om huvudfordran senare preskriberats gentemot hyresvärden.  
59 Prop 1979/80:119 s 47 ”preskriptionsavbrott hos huvudgäldenären inte är tillräckligt för att ett 
borgensåtagande ska bestå”. Jfr Lindskog, Preskription, s 80 och 521 om att det alltså är två 
preskriptionsfrister som löper parallellt mot borgensmannen, dels den självständiga preskriptionsfristen 
och dels den accessoriska preskriptionsfristen.  
60 NJA 2005 s 44 enligt Högsta domstolen gör sig regeln om accessorisk preskription inte gällande i detta 
fall. För mer läsning om detta se t ex Isgren m fl, Utgör preskription av huvudfordran hinder mot 
verkställighet av en tidigare meddelad dom mot en borgensman?, s 930-934 samt Ingvarsson, 
Borgensmans ansvar för upplöst aktiebolags skulder, s 125-133.  
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 Det bör även nämnas att det finns ett par speciella situationer då undantag görs från 

huvudregeln i fråga om rättslig accessoritet.61 T ex finns vissa särskilda 

myndighetsbeslut som befriar kredittagaren helt eller delvis från skulden till 

kreditgivaren utan att det påverkar borgensmannens åtagande. De beslut som avses är då 

kredittagaren beviljas offentligt ackord, skuldsanering eller om kredittagaren försätts i 

konkurs.62 Situationerna är speciella eftersom man då av särskilda skäl beslutat att 

kredittagaren ska befrias från samtliga skulder helt eller delvis, vilket även brukar 

inkludera borgensmannens regressfordran.63 För borgensmannen blir konsekvensen att 

han övertar den slutliga ekonomiska bördan av krediten och i praktiken sker alltså ett 

gäldenärsbyte.64 Hade huvudregeln om accessoritet fått råda skulle även 

borgensmannens ansvar ha utsläckts i samma mån som kredittagarens. I dessa fall finns 

dock andra principer som konflikterar med accessoriteten och som har ansetts väga 

tyngre. Principen om likabehandling av borgenärer talar starkt mot att särbehandla 

kreditgivarens huvudfordran eller borgensmannens regressfordran då dessa parter inte är 

mer skyddsvärda än kredittagarens övriga borgenärer.65 Även principen om att 

kreditgivarens intresse går först talar starkt mot att borgensmannen skulle befrias 

accessoriskt från betalningsansvar.66 Det är just för den händelse att kredittagaren inte 

kan betala som kreditgivaren begärt borgenssäkerheten. Syftet med borgen skulle 

                                                

 

61 Jfr Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s 40 om att vissa andra författare i doktrinen bl a till 
följd av dessa undantagssituationer anser att man inte ska använda begreppet accessorisk om borgens 
rättsliga status.  
62 Lennander, Kredit och säkerhet, s 71. Walin Borgen och tredjemanspant, s 125 vad gäller eftergift p g 
a frivillig ackorduppgörelse (underhandsackord) befrias även borgensmannen accessoriskt från ansvar 
förutsatt att kreditgivaren röstat för ackordet. 
63 Prop 1975:6 s 223 borgensmannens regressfordran anses ha förvärvats redan när borgensåtagandet 
uppkom, inte när betalningen ägde rum. Jfr Lennander, Skuldsanering för privatpersoner, s 236 
resonemang om varför det kan vara en samhällelig nytta att gäldenären slutligt löses från del av sitt 
betalningsansvar.  
64 Ingvarsson, Den som går i borgen går i sorgen – skuldsaneringslagen aktualiserar gammalt ordspråk, 
s 1126. Jfr prop 1993/94:123 s 75 och 41om att ett skuldsaneringsbeslut inte inverkar på borgensmans 
eller medgäldenärs betalningsansvar. Det uppges även att man i praktiken kan anta skuldsanering bli 
aktuellt även för borgensmannen.  
65 Jfr prop 1993/94:123 s 39-40 om att det skulle på ett otillbörligt sätt gynna en borgenär framför övriga. 
Även om fordringar som uppkommit i samband med borgen orsakar ”inte obetydliga problem” ur ett 
skuldsaneringsperspektiv ansågs det inte föreligga skäl som var starka nog att göra undantag från 
likabehandlingsprincipen.  
66 Prop 1993/94:123 s 39 om att det inte är möjligt att låta borgensmannens ansvar falla bort endast för att 
kredittagarens gör det. ”Möjligheten att utnyttja borgen som säkerhet skulle rubbas i grunden om en 
skuldsanering skulle få sådan verkan på borgensansvaret.”  
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uppenbart förfelas om kreditgivaren fick bära risken av kredittagarens fallerande 

ekonomi.  

 

2.3.3 Borgensmannens regressrätt 

När borgensmannen fullgör borgensåtagandet mot kreditgivaren görs betalningen i och 

för sig för att borgensmannen är bunden därtill, men betalningen sker även för 

kredittagarens räkning.67 Borgensmannen kan därför regressvis kräva kredittagaren på 

kompensation för gjord betalning.68 Regressrätten innebär just en ”rätt att återkräva 

betalning av den som egentligen bör stå för denna”.69  Regressrätten är en väsentlig 

förutsättning för borgensmannen att förmås ingå borgen då det annars i princip skulle 

vara fråga om ett gäldenärsbyte där borgensmannen endast övertog betalningsansvaret 

utan att kunna dra nyttan av krediten.70 Detta vore ett högst orimligt resultat och skulle 

leda till att borgenssäkerhet som rättsfigur saknade syfte då gäldenärsbyte eller gåva 

redan kan fylla samma funktion.71 Eftersom borgensåtaganden flitigt används som 

säkerhet, särskilt inom kommersiell kreditgivning, vore det även till föga gagn för det 

allmänna omsättningsintresset om borgen inte längre kunde brukas som säkerhet. 

Regressrätten finns inte lagstadgad, men är allmänt accepterad i rättspraxis och i den 

juridiska doktrinen som en gällande princip.72 Det är alltså klart att regressrätten är en 

                                                

 

67 I 2 § 2 st lagen (1936:81) om skuldebrev anges att den som infriat skulden kan ”av varje medgäldenär 
utkräva dennes andel”. Borgensmannen är förvisso inte medgäldenär. Jfr dock resonemang i Mellqvist & 
Persson, Fordran och skuld, s 62 om att andel får fastställas utifrån i vilken utsträckning var och en 
kommit i åtnjutande av motprestation. Endast kredittagaren åtnjuter nyttan av skulden, hela skulden bör 
därför vara dennes ”andel”.  
68 Prop 1979/80:119 s 37 ”Såväl vid proprieborgen som vid enkel borgen har en borgensman alltid rätt att 
få ut vad han har betalt av huvudgäldenären”. Lennander, Kredit och säkerhet, s 60 om att kredittagaren 
är den som en gång dragit nytta av krediten och därför även den som ska stå för den slutliga betalningen 
av den. Mellqvist & Persson, Fordran och skuld, s 62.  
69 Definitionen av ”regressrätt” enligt Juridikens begrepp. 
70 Agell & Malmström, Civilrätt, s 197 om att regressrätten är en grundläggande förutsättning för 
borgensmannen. Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s 57 och 71.   
71 Jfr Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s 62 och 71 om att utan full regress skulle 
borgensinstitutet helt förlora sin praktiska betydelse. Jfr även Lennander, Kredit och säkerhet, s 47.  
72 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s 58, Walin, Borgen och tredjemanspant, s 196, 
Lennander, Kredit och säkerhet, s 60. 
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naturlig rättsföljd av borgen som tagits i anspråk.73 Regressrätten syftar härvid till att 

placera den slutliga skuldbördan och rör således det inbördes förhållandet mellan 

kredittagaren och borgensmannen.74  

 För att regress ska uppkomma krävs i princip följande. För det första ska 

borgensmannen ha en skyldighet att prestera i kredittagarens ställe, denna skyldighet 

följer av borgensförbindelsen.75 Skulle borgensmannen prestera utöver sin skyldighet 

uppkommer i princip inte regress till den del borgensmannen inte varit förpliktigad. För 

det andra ska skyldigheten helt eller delvis ha infriats genom betalning eller genom ett 

annat åtagande som kreditgivaren godtagit som fullgörelse.76 För det tredje ska 

kredittagaren ha blivit lösts från sin skuld i motsvarande mån som borgensmannen 

presterat.77 Med detta menas att verkan av borgensmannens prestation ska vara att 

kreditgivarens betalningskrav på kredittagaren minskar i motsvarande mån. Om 

förutsättningarna för regressrätt föreligger uppkommer som huvudregel en 

regressfordran mot kredittagaren.  

 Det finns två undantagsfall då borgensmannen inte kan kräva kredittagaren 

regressvis även om övriga förutsättningar för regress skulle föreligga. Det ena 

undantaget är då den part som officiellt står som borgensman i realiteten är 

kredittagare.78 Eftersom det är den som drar nytta av krediten som ska stå för den 

slutliga ekonomiska bördan saknas anledning att omfördela skuldbördan till den 

                                                

 

73 Jfr Lehrberg m fl, här Lindskog, Borgen – regressfrågor, förutsättningsfrågor, konsumentfrågor, s 115 
som anser att regressen finns latent även innan den aktualiserats genom att borgensmannen infriar 
huvudfordran.  
74 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s 57.  
75 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s 60 och 76 om att det är viktigt för regressrättens 
uppkomst att borgensmannen inte själv kan välja att prestera utan agerar under betalningsskyldighet då 
kredittagaren inte fullgör sin prestation.  
76 NJA 2000 s 482 demonstrerar hur annan rättshandling än betalning kan uppfylla kravet på att 
borgensmannen ska ha infriat sin förpliktelse. Jfr Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s 57 om 
att regresskravet vanligtvis ligger i tiden efter prestationen och i vart fall inte kan utkrävas innan 
prestationen för vilken kompensation krävs har utgivits. Se även Walin, Borgen och tredjemanspant, s 
200.  
77 NJA 2000 s 482. Walin, Borgen och tredjemanspant, s 200. Ingvarsson, Borgensliknande 
säkerhetsrätter, s 73. 
78 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s 48-49, 57-58 om att situationen inte enbart är teoretisk 
utan varit upp till prövning i domstol i Danmark (U 1994.633 H) och att regressrätt då inte kunnat 
utdömas till förmån av den som endast var borgensman i formell mening men i realiteten haft nyttan av 
skulden.  
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officielle kredittagare som i sådant fall endast utgjort en slags bulvan.79 Det andra 

undantaget avser myndighetsbeslut som skuldsanering, offentligt ackord och konkurs. 

Kredittagaren befrias då från hela eller del av betalningsskyldighet mot samtliga 

borgenärer och eftersom huvudfordran bortfaller måste även regressfordran bortfalla för 

att kredittagaren ska verkligen ska bli fri från skulden. Vid sådant myndighetsbeslut har 

borgensmannen dock fortfarande rätt till regress om han skulle infria del av 

huvudfordran från vilken kredittagaren inte hade befriats enligt beslutet.80   

 

2.3.4 Regressrättens grund 

Vid borgensåtaganden fyller alltså regressrätten syftet att kredittagaren i någon 

bemärkelse ska göra borgensmannen ekonomiskt hel igen. I den juridiska doktrinen är 

man dock inte överrens om på vilken grund regressrätt uppkommer, härför finns två 

alternativa teorier. Hur pass ekonomiskt hel borgensmannen ska göras blir därför 

beroende av till vilken teori man ansluter sig.81 Enligt båda teorier tycks i vart fall vara 

klart att man tillerkänner borgensmannen regressrätt avseende utgifter som medfört 

direkt motsvarande befriande betalningsverkan för kredittagaren.82 Dessa utgifter måste 

typiskt sett avse kapitalskuld och ränta. Däremot tillerkänns borgensmannen inte 

regressrätt för utgifter som uppkommit till följd av hans eget vållande.83 Typiskt sett 

måste härmed avses dröjsmålsränta som uppkommit då borgensmannen inte betalat 

kreditgivaren i tid efter att borgen anfordrats. Skillnaden mellan de olika synsätten 

består alltså i huruvida man ska tillerkänna borgensmannen regressrätt till övriga 

utgifter som uppkommit i anledning av borgensåtagandet. Detta måste i princip avse 

kostnader i samband med infriande av borgensåtagandet som kan anses uppkomma hos 

tredje man utan att borgensmannen kan klandras för kostnadernas uppkomst. Härmed 

måste typiskt avses indrivningsavgifter och liknande avgifter som kreditgivaren haft för 

att driva in betalningen.  

                                                

 

79 NJA 1994 s 95.  
80 Prop 1993/94:123 s 40.  
81 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s 58.  
82 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s 73.  
83 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s 74-75.  
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 Den första, och dominerande, teorin ger regressrätten två alternativa grunder 

beroende av om borgen är anmodad eller oanmodad.84 Begreppen anmodad och 

oanmodad används som juridiska verktyg vilka i princip syftar till att beskriva om 

kredittagaren varit delaktig i borgensåtagandets uppkomst. En borgen är anmodad om 

kredittagaren uppmanat eller på något annat vis förmått borgensmannen att ingå 

åtagandet.85 Det tycks inte uppställas något krav på att kontakten med borgensmannen 

ska ha uppnått någon viss dignitet.86 En borgen är oanmodad när kredittagaren inte haft 

någon inblandning i anskaffandet av borgensmannen utan i teorin skulle kunna vara 

ovetandes om borgensmannens existens.87  

 Vid anmodad borgen antas ett avtalsförhållande föreligga mellan kredittagaren och 

borgensmannen.88 Härvid görs ingen skillnad vid fall då det finns ett avtal mellan 

parterna eller om sådant de facto saknas så länge borgen har blivit anmodad.89 När avtal 

de facto saknas anses istället ett slags fiktivt avtal utgöra grunden för regressrätten.90 

Vid oanmodad borgen låter sig dock inget fiktivt avtal konstrueras utan man anser 

istället grunden för regressrätten utgöras av subrogationsprincipen.91 Med subrogation 

avses att borgensmannen genom att prestera enligt åtagandet inträder i kreditgivarens 

rättsliga ställning mot kredittagaren.92 Borgensmannen anses härmed överta rätten att 

kräva betalning enligt huvudfordran.93 I vissa fall anses även säkerheter ställda för 

                                                

 

84 Lindskog, Preskription, s 208.  
85 Walin, Borgen och tredjemanspant, s 29. Jfr Lehrberg mfl, här Lindskog, Borgen – regressfrågor, 
förutsättningsfrågor, konsumentfrågor, s 115 om att det räcker att borgensman skaffas med kredittagarens 
godkännande.  
86 Jfr Lindskog, Preskription, s 208 om att åtagandet tillkomit efter en ”överenskommelse” mellan 
borgensman och kredittagare. Vad som ska krävas för att en överenskommelse nåtts framgår inte av 
Lindskogs beskrivning av anmodad borgen, men kan mot bakgrund av vad som brukar klassas som sådan 
antas ha lågt ställda krav för att anses utgöra en överenskommelse.  
87 Jfr Walin, Borgen och tredjemanspant, s 29 om att en borgen är oanmodad då borgen ingås utan 
kredittagarens medverkan.  
88 Walin, Borgen och tredjemanspant, s 112 om avtalsförhållande mellan kredittagaren och 
borgensmannen.  
89 Jfr Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s 65.  
90 Vanligen talas det om ett underförstått/tyst avtal, här används dock termen fiktivt avtal eftersom detta 
torde vara en mer korrekt beskrivning, jfr Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s 65-66. Walin, 
Borgen och tredjemanspant, s 119. 
91 Walin, Borgen och tredjemanspant, s 204-205. Jfr NJA 2000 s 557 och NJA 1992 s 316.  
92 Walin, Borgen och tredjemanspant, s 119 och 184. Subrogationsprincipen var tidigare endast en allmän 
princip men har på senare tid även lagfästs i 3 § förmånsrättslagen (1970:979).  
93 Walin, Borgen och tredjemanspant, s 205 observera dock att borgensmannen inte tycks ha möjlighet att 
överlåta sitt anspråk vidare till tredje man.  
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huvudfordran övergå till borgensmannen.94 Anmodad borgen anses kunna grunda mer 

omfattande rätt till regress än oanmodad.95 Borgensmannen kan med andra ord få fler av 

sina utgifter ersatta regressvis vid anmodad borgen enligt denna teori som gör skillnad 

på anmodad och oanmodad borgen.  

 Den andra teorin grundar sig på borgensåtagandets natur varför samtliga 

regresskrav anses uppkomma på samma grund.96 Regressrätt anses uppkomma mot 

bakgrund av att syftet med borgen endast är att borgensmannen ställer säkerhet och att 

det inte är tänkt att borgensmannen ska överta skulden.97 Borgensmannen är enligt 

borgensförbindelsen förpliktigad att prestera i kredittagarens ställe och av detta följer att 

han kan komma att betala även eventuella extrautgifter som uppkommer i samband med 

infriandet.98 Borgensmannens prestation befriar kredittagaren från betalningsskyldighet 

till kreditgivaren trots att borgensmannen själv inte har något ekonomiskt intresse i 

kreditförhållandet.99 Borgensmannen kan i anledning av det tidigare gjorda åtagandet 

inte välja att låta bli att betala dessa extrautgifter. Sådana utgifter hade dock belastat 

kredittagaren om inte borgensmannen infriat åtagandet. Borgensmannen ska därför 

regressvis kunna söka kompensation från kredittagaren även för de extrautgifter som 

hänför sig till borgensåtagandet.100 

 Den senare teorin om borgensåtagandets natur framstår som den mest logiska. Den 

första teorin om anmodad och oanmodad borgen kan tyckas något tvingad av flera 

orsaker. Det fiktiva avtal som konstrueras vid anmodad borgen torde i många fall vara 

oväntat för parterna själva.101 Borgensåtagandet framstår ofta för kredittagaren och 

borgensmannen endast som en formalitet kreditgivaren kräver. Parterna utgår ofta från 
                                                

 

94 Walin, Borgen och tredjemanspant, s 205.  
95 Walin, Borgen och tredjemanspant, s 201.  
96 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s 72.  
97 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s 72.  
98 Jfr NJA 1972 s 1 där för parterna oväntade och avsevärda kostnader uppkommit i samband med en 
bankgaranti i utlandet. Banken hade betalat kostnaderna i anledning av uppdrag från gäldenär och sökte 
sedan kompensation från gäldenären. Högsta domstolen uttalade att det kunde finnas kostnader som 
förvisso är föranledda av ett uppdrag men ”som dock är av så säregen typ eller har så avlägset samband 
med uppdraget att de ej omfattas av beställarens återbetalningsskyldighet.” I det förevarande fallet ansåg 
Högsta domstolen dock att kostnaderna, trots att de var oväntade för parterna, fick antas kunna följa av 
uppdraget. Banken skulle därför hållas skadeslös och hade rätt till ersättning från gäldenären.  
99 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s 72.  
100 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s 72.  
101 Jfr Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s 65.  
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att något infriande av borgen aldrig kommer bli aktuellt, än mindre sannolikt då att de 

tänkt på hur rättsförhållandet mellan dem ska regleras vid ett eventuellt infriande. Att 

konstruera ett fiktivt avtal där det de facto inte finns något avtal innebär därför att ta sig 

stor juridisk frihet att tillskriva parterna viss avsikt där sådan inte kan skönjas.102 Även i 

de fall då det finns ett föravtal mellan kredittagaren och borgensmannen behöver det för 

den sakens skull inte innehålla någon reglering av regressrätten.103 Avtalstolkningen 

övergår då till att bli utfyllnad. Oavsett om avtal föreligger eller inte är det svårt att se 

någon partsavsikt avseende regressrätt då sådan fråga överhuvudtaget inte lyfts mellan 

parterna. Troligen har man heller inte vid konstruktionen av det fiktiva avtalet avsett att 

tillskriva partsavsikt utan att det underförstådda villkoret om regress är tänkt att typiskt 

följa av föravtalet i sig.104 Vid anmodad borgen får man därför anse att grunden för 

regressen är väsentligen densamma som i den teori som grundar regressrätten på 

borgensåtagandets natur med skillnaden att en förutsättning anses vara att kredittagaren 

varit involverad i anskaffandet av borgensmannen.  

 Tydligen måste man ha skiljt på grunden vid anmodad respektive oanmodad borgen 

i syfte att särskilja grunden för regress vid just oanmodad borgen då kredittagaren inte 

varit involverad vid anskaffandet av borgensmannen. Att grunda regressrätten på 

subrogation föranleder dock fler bekymmer än lösningar.105 För det första kan 

borgensmannen de facto inte överta kreditgivarens huvudfordran mot kredittagaren 

eftersom borgensmannens egen prestation har befriat kredittagaren från 

betalningsskyldighet. Huvudfordran, eller den del av huvudfordran som infriats, finns 

således inte längre per definition när ett övertagande skulle aktualiseras.106 

                                                

 

102 Ingvarsson, Borgen och självständiga garantier, s 1059 ”[a]tt i själva anmodan se en underförstådd 
regressöverenskommelse, kräver att man kan fördra långtgående fiktioner om partsvilja.” Jfr även 
Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s 142-143 resonemang om att det är en ”principiellt felaktig 
utgångspunkt” att tala om ”en kontraktsliknande relation” även om det underliggande resonemanget i sig 
kan ha en ”riktig kärna”. Enligt Lehrberg är det ”vissa speciella, identifierbara kvaliteter hos relationen – 
snarare än dess mer eller mindre kontraktsliknande karaktär – som är avgörande”.  
103 Jfr Mellqvist & Persson, Fordran och skuld, s 28 om att föravtal som huvudregel är bindande men att 
de måste vara tillräckligt preciserade för att förelägga förpliktelse. Om regressrätt överhuvudtaget inte 
nämns bör det vara klart att kredittagarens förpliktelse att betala borgensmannen regress inte kan stödjas 
endast på föravtalet.  
104 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s 65-66.  
105 Jfr Walin, Borgen och tredjemanspant, s 191 om att subrogation kan föranleda ”praktiska svårigheter”.   
106 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s 70-71 om att det är en omöjlighet för huvudfordran att 
övergå på borgensmannen då fullgörelse har skett.  



33 
 

Regressrättens grund skulle därmed vara avhängig överföringen av en icke-existerande 

huvudfordran.  

 Om man trots allt bortsåg från det ologiska kring fordringsöverlåtelsen i sig skulle 

enligt huvudregeln en denuntiation behövas för att fordringsöverlåtelsen skulle stå sig 

mot kreditgivarens borgenärer. Någon denuntiation krävs dock inte och ändå har 

kreditgivarens borgenärer inte rätt till borgensmannens regressfordran mot 

kredittagaren. Konsekvensen om de hade fått sådan rätt skulle ha varit att kreditgivaren 

fick betalt två gånger för samma fordran vilket knappast kan tillåtas. Att det inte 

rimligen kan vara fråga om subrogation kan på liknande vis illustreras av det fall då 

kredittagaren har en motfordran mot kreditgivaren som enligt huvudregeln står sig även 

efter ett borgenärsbyte. Om sådan kvittning tilläts skulle borgensmannen i praktiken få 

betala dubbelt eftersom betalning skulle ske dels till kreditgivaren och dels kvittningsvis 

till kredittagaren.107 Sådan kvittning tillåts dock givetvis inte kredittagaren göra.  

 För det andra är en inneboende del av subrogationens natur att den som träder in i 

annans rättsliga ställning inte ska hamna i en sämre sits. Samtliga säkerheter som ställts 

för huvudfordran skulle därför övergå till borgensmannen till följd av subrogationen.108 

I den juridiska doktrinen har en del emellertid ansett det oklart vad som ska gälla 

rörande borgensmannens rätt till säkerhet med hänsyn till vem som ställt säkerheten, om 

den ställts efter respektive före borgens ingående och betydelsen av att borgensmannen 

vetat om respektive saknat kännedom om säkerhetens existens.109 Vid en äkta 

subrogation skulle detta sakna betydelse eftersom borgensmannen inträder i 

kreditgivarens ställning och övertar dennes anspråk såsom det ser ut vid tidpunkten för 

subrogationen. Resonemanget att regressrätt grundas på att borgensmannen övertar 

huvudfordran och subrogerar i kreditgivarens rätt är mot bakgrund härav inte rimlig. För 

                                                

 

107 Persson, Borgensmans rätt att åberopa huvudgäldenärs motfordran mot borgenären till kvittning, s 
243 om kvittning.  
108 Jfr Smith, Garantikrav og garantistvern, s 280-281 om att i norsk rätt anses även borgensmannen 
överta samtliga kreditgivarens övertagbara rättigheter som består vid borgens infriande. Godsk Pedersen, 
Kaution, s 92 om att samma sak i princip tycks gälla i dansk rätt.  
109 Walin, Borgen och tredjemanspant, s 131-132 som anser borgensmans vetskap om säkerhet vara en 
alltför osäker grund att bygga på, Walin anser dock att det har betydelse vem som ställt säkerheten och 
vid vilken tidpunkt. Tegin, Kredithandboken, s 279 anser att borgensmannen endast kan överta säkerhet 
som ställts vid ingående av borgensförbindelsen, men inte senare ställd säkerhet.  
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att vidhålla ett sådant resonemang krävs alltför många ologiska språng och särskilda 

undantag. Ett betydligt enklare och mer logiskt synsätt är att borgensmannens prestation 

ger upphov till en egen ny fordran mot kredittagaren om regresskrav för erlagd 

prestation som grundar sig på att skuldförhållandet ägs av kredittagaren medan 

borgensmannen endast ställt säkerhet.  

 Att kredittagaren skulle vara skyldig att ersätta borgensmannens extrautgifter i 

anledning av infriat borgensåtagande tycks ha ansetts vara alltför ”farligt” vid 

oanmodad borgen.110 Man tycks mena att borgensåtagandet vid oanmodad borgen 

utökar kredittagarens ansvar på sätt denne inte samtyckt till på förhand. Denna oro tycks 

vara hänförlig till att kredittagaren inte haft samma inflytande över dels att borgensman 

anskaffats och dels vem som valts till borgensman. I samma situation tillåts emellertid 

borgenärsbyten vilket inte förutsätter kredittagarens samtycke. Då borgen infrias kan 

borgensmannens ställning jämföras med ett borgenärsbyte för kredittagaren eftersom 

denne har att istället för att betala till kreditgivaren göra betalningen till 

borgensmannen. Till skillnad från ett äkta borgenärsbyte är borgensmannen redan på 

förhand förpliktigad att inträda i rättsförhållandet. Det är därför svårt att se hur 

borgensmannens rätt till extrautgifter skulle kunna utgöra något hot mot kredittagarens 

intressen. Vare sig kredittagaren varit delaktig i anskaffandet av borgen eller inte 

främjas kredittagaren indirekt genom att borgen ställs t ex genom att krediten kan 

erhållas och räntan för den sänks.111 Att borgensmannen själv skulle behöva stå för de 

extrautgifter kredittagaren drar på sig framstår som direkt orimligt. Den logiska 

slutsatsen är att den av parterna som givit upphov till en utgift ska få stå den slutliga 

ekonomiska bördan härav. 

  

                                                

 

110 Jfr t ex Lehrberg m fl, här Lindskog, Borgen – regressfrågor, förutsättningsfrågor, konsumentfrågor, s 
116-117.  
111 Jfr Persson, Bidrar borgensinstitutet till individers överskuldsättning?, s 57 rörande att kreditgivaren i 
vissa fall kan föredra att ta ut högre ränta som kompensation för ökad risk framför att godta att 
borgensman ställer säkerhet. För kredittagaren måste dock en borgensman typiskt sett vara ett betydligt 
mer fördelaktigt alternativ än att betala höga räntekostnader.  
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3 Kredittagarens lojalitetsplikt att medverka till kvittning 

3.1 Introduktion 

En särskild form av invändning som borgensmannen kan framföra mot kreditgivarens 

betalningskrav är kvittning med kredittagarens motfordran.112 Vid proprieborgen kan 

borgensmannen inte generellt hänvisa kreditgivaren till att söka betalning ur 

kredittagarens kvittningsgilla motfordran innan borgensmannen söks eftersom det står 

kreditgivaren fritt att söka betalning från endera parten.113 Detta skiljer sig dock 

uppenbarligen från att borgensmannens med kredittagarens samtycke kvittar 

kreditgivarens krav mot kredittagarens motfordran.114 För borgensmannen är det 

fördelaktigt att kunna göra sådan kvittningsinvändning eftersom han då betalar 

kreditgivaren med kredittagarens medel. Då borgensmannen anses kunna göra samma 

invändningar som kredittagaren torde kreditgivaren i princip inte ha möjlighet att neka 

borgensmannen sådan kvittning som han hade varit skyldig att tåla från kredittagaren.115  

 Att kredittagaren skulle ha en lojalitetsplikt mot borgensmannen att medverka till 

kvittning, i vart fall då inte andra motstående intressen väger tyngre, vore rimligt.116 

Särskilt mot bakgrund av att kredittagaren redan har en skyldighet att fria 

borgensmannen från den slutliga skuldbördan regressvis i det inbördes rättsförhållandet 

mellan parterna. Kredittagarens skyldighet att regressvis kompensera borgensmannen 

uppkommer i princip inte förrän borgensmannen har väl har presterat helt eller delvis 
                                                

 

112 Jfr borgensmans möjlighet att kvitta med egen motfordran vilket enligt Walin Borgen och 
tredjemanspant, s 160-161 i regel inte är något bekymmer med undantag för fall då kvittning inte är 
tillåtet i det enskilda fallet om det ”får anses följa av rättsförhållandet” att kontant betalning krävs för att 
uppnå syftet med ställd borgen. 
113 NJA 1994 s 474.  
114 Walin, Borgen och tredjemanspant, s 113 enligt Walin är borgensmannens befogenhet att kvitta med 
kredittagarens motfordran beroende av vad föravtalet mellan borgensman och kredittagare ”må anses 
innehålla”.  
115 Walin, Borgen och tredjemanspant, s 162-163. Jfr Lindskog, Kvittning, s 616 om att kreditgivaren inte 
kan ha mer berättigat intresse av att hindra borgensmannen från att kvitta än om samma invändning hade 
kommit från kredittagaren.  
116 Jfr Lindskog, Kvittning, s 615 om att ”de[n] generella kvittningshänsynen i viss mån gör sig gällande i 
högre grad än eljest” då borgensman vill göra gällande kvittningsinvändning med kredittagarens 
motfordran. Lindskog tycks mena att det skulle ge utrymme för missbruk från kreditgivarens sida om 
denne skulle kunna undandra sig att infria motfordran genom att vända sig till borgensmannen och 
”sådana manövrar bör inte godtas”. Lindskog framför även att kvittning vore fördelaktigt för 
”[b]ekvämlighetshänsynen”.  
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enligt sitt borgensåtagande. Om kvittning sker med kredittagarens motfordran 

uppkommer emellertid ingen regressrätt för borgensmannen, i vart fall inte avseende 

den del av betalningen som skett med kredittagarens motfordran.117 Av skyldigheten att 

fria borgensmannen regressvis torde kunna följa en lojalitetsplikt att genom medverkan 

till kvittning lösa borgensmannen från betalningsskyldigheten helt eller delvis redan 

innan regressrätt uppkommer.118 Förutsättningar för sådan skyldighet bör dels vara att 

kreditgivaren enligt gällande regler måste vara skyldig att tåla kvittningen i fråga samt 

dels att kredittagaren inte kan förväntas tillvarata borgensmannens intressen i sådan 

utsträckning att kredittagaren själv lider skada härav.  

 

3.2 Rätten att kvitta i förhållande till kreditgivaren 

I första hand gäller vad kredittagaren och kreditgivaren har avtalat om kvittning men om 

sådan avtalsklausul saknas får man falla tillbaka på vad som anses gälla allmänt 

beroende av om betalningen är frivillig eller ofrivillig.119 Vid ofrivillig betalning står det 

i regel kreditgivaren fritt att bestämma från vilken fordran eller del av fordran betalning 

ska avräknas.120 Ofrivillig betalning är dock av föga intresse för framställningen då 

lojalitetsplikten avser att tillvarata borgensmannens intressen och en ofrivillig betalning 

i vilket fall inte kan härledas till borgensmannen via kredittagaren. Vid frivillig 

betalning har kreditgivaren däremot ingen generell möjlighet att avstyra kvittning utan 

får normalt tåla att kredittagaren vill göra kvittningsinvändning.121 Stödet härför är att 

kredittagaren enligt 9:5 HB har en primär valrätt att bestämma vilken fordran eller del 

                                                

 

117 Jfr Walin, Borgen och tredjemanspant, s 163 resonemang om ifall borgensmannen skulle få förfoga 
över kredittagarens motfordran i vart fall intill det belopp för vilket borgensmannen skulle få regressrätt 
om han hade betalat kontant istället. Walin anser dock att det förefaller lättvindigt att låta borgensmannen 
ha fri förfoganderätt.  
118 Jfr Smith, Garanti og garantistvern, s 265.  
119 Jfr Walin, Borgen och tredjemanspant, s 162 om att det även för borgensmannens del kan avtalas om 
rätt att kvitta med kredittagarens motfordran.  
120 NJA 1986 s 454 Högsta domstolen konstaterade att ”när det…är fråga enbart om utmätningar för flera 
fordringar tillkommande en och samma borgenär…får det, om ej annat avtalats, anses stå borgenären fritt 
att bestämma på vilken fordran influtna medel skall avräknas.”  
121 Walin, Borgen och tredjemanspant, s 162-163 om att kreditgivaren måste tåla kvittning då 
borgensmannen har kredittagarens samtycke förutsatt att inte kreditgivaren har en annan fordran mot 
kredittagaren vilken han med rätta kan kvitta mot motfordran.  
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av fordran frivillig betalning ska avräknas från.122 Kredittagarens utövande av valrätten 

förutsätter dels att tiden för prestation har inträtt och dels att kredittagaren destinerar 

betalningen.123 För att kredittagaren ska anses ha utövat sin valrätt ställs vissa krav på 

destionationens tydlighet varvid det dock kan räcka att det av omständigheterna framgår 

vilken skuld som avsetts.124 

 Då borgensmannen framför kvittningsinvändning med kredittagarens samtycke bör 

det av den omständighet att samtycke lämnats kunna anses följa att kredittagaren 

destinerat kvittningen till att avse huvudfordran. Kreditgivaren är dock inte skyldig att 

avräkna kvittningen mot den del av huvudfordran för vilken borgen ställts för det fall att 

borgensåtagandet inte avser hela huvudfordrans belopp.125 Borgensmannen har alltså 

inte möjlighet att mot kreditgivaren framtvinga kvittning avseende viss del av 

huvudfordran om inte sådan rätt har särskilt avtalats.126 Om kredittagaren inte skulle 

utöva sin primära valrätt övergår rätten att bestämma vilken fordran betalningen ska 

avräknas till kreditgivaren.127 Kreditgivaren är dock något begränsad av att avräkning 

måste avse fordran eller del av fordran som förfallit till betalning, vare sig detta gäller 

huvudfordran eller annan fordran mot kredittagaren. Detta kan möjligen bereda 

borgensmannen visst indirekt skydd mot kreditgivarens kvittningsmöjligheter.  

 Borgensmannen är även skyddad på så vis att kreditgivaren inte har rätt att kvitta 

motfordran härrörande från det rättsförhållande för vilket borgens ställts mot fordran 

från ett annat rättsförhållande mellan kredittagaren och kreditgivaren. Detta avser de fall 

                                                

 

122 Valrätten begränsas något av att räntan ska avräknas i första hand och betalning kan avräknas 
kapitalskulden först sedan räntan blivit fullt betald enligt 9:5 HB.   
123 I NJA 2002 s 577 hade betalning av hyra destinerats till att avse en viss månadshyra vars förfallodag 
skulle infalla två dagar efter att betalningen gjorts. Högsta domstolen konstaterade att det med moderna 
betalningssätt var naturligt att skulder betalades någon eller några dagar före förfallodagen. Det 
avgörande för gäldenärens rätt att destinera betalning skulle därför vara om frigörelsetiden var inne så att 
borgenären inte kan avvisa betalningen. Gäldenärens destinerade betalning ansågs därför giltig i fallet. I 
begreppet ”förfallodag” i 9:5 HB tycks Högsta domstolen således ha intolkat mer än vad ordets lexikala 
betydelse ger vid handen mot bakgrund av hur betalningar sköts i modern tid.  
124 NJA 1989 s 177 som exempel på sådana omständigheter uppgavs att betalningen överensstämmer till 
beloppet med en av flera skulder eller att en skuld precis förfallit till betalning.  
125 NJA 1986 s 454. Se dock Tegin, Kredithandboken, s 278 om att det tycks vara ovanligt förekommande 
att borgensförbindelsen inte omfattar hela huvudförbindelsen.   
126 NJA 1986 s 454.  
127 NJA 1989 s 177 om sekundär valrätt ”i vart fall när det är fråga om proprieborgen”. I fallet hänvisades 
rörande sekundärrätten även till NJA 1958 s 117 och NJA 1973 s 635.  
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då motfordran antingen är konnex i förhållande till huvudfordran eller hänförlig till ett 

kontokurantförhållande.128 Å andra sidan har kreditgivaren samma skydd mot 

borgensmannens och kredittagarens kvittningsframställningar förutsatt att 

kredittagarens motfordran härrör från ett annat rättsförhållande mellan kredittagaren och 

kreditgivaren för vilket borgen inte har ställts. Att kreditgivaren då inte är tvungen att 

tåla kvittning mot borgensfordran eller huvudfordran bör följa av kredittagarens 

retentionsrätt enligt 4 § 2 p FRL. Så länge kreditgivaren inte får betalt för sin fordran 

behöver han alltså inte betala kredittagarens motfordran. För att kreditgivaren ska kunna 

vägra sådan kvittning bör dock rimligen förutsättas att han har eller kan förväntas få en 

fordran mot kredittagaren i anledning av detta andra rättsförhållande mot vilken 

kreditgivaren kan ha intresse av att kvitta kredittagarens motfordran.  

 Det finns även viss möjlighet att begränsa kreditgivarens rätt att avräkna på visst 

sätt om konsekvenserna för kredittagaren skulle bli ”utomordentligt betungande”.129 

Sådan begränsning tar dock inte sikte på att skydda borgensman som ställt 

proprieborgen och saknar därför betydelse för borgensmannens möjligheter att tvinga 

kreditgivaren att tåla kvittning. Utöver de situationer då kreditgivaren enligt gällande 

rätt inte behöver tåla kvittning har borgensmannen samma möjligheter som 

kredittagaren att framställa kvittningsinvändningar.130 I princip krävs dock att 

kredittagaren ger sitt samtycke till kvittning.131 

 

3.3 Rätten att kvitta i förhållande till kredittagaren och samtyckeskravet 

Enligt finsk rätt tycks inget samtycke krävas från kredittagaren för att kvitta med dennes 

motfordran. Enligt 5 kap 27 § 2 st lagen om borgen och tredjemanspant, får 

borgensmannen kvitta med kredittagarens motfordran då kreditgivaren hade kunnat 

framtvinga samma kvittning. I svensk rätt anses dock rätten att förfoga över motfordran 

                                                

 

128 Lindskog, Kvittning, s 294 framförs att till och med mindre starka samband mellan huvudfordran och 
motfordran skulle kunna motivera rätt till kvittning, så även i fall då huvudfordran egentligen vore 
utmätningsfri.  
129 NJA 1989 s 177 och NJA 1998 s 583.  
130 Jfr Walin, Borgen och tredjemanspant, s 160.  
131 Walin, Borgen och tredjemanspant, s 162.  
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endast tillkomma kredittagaren.132 Detta måste bero på att motfordran ägs av 

kredittagaren. Utgångspunkten är således att borgensmannen inte självständigt kan 

förfoga över kredittagarens motfordran utan att ha kredittagarens samtycke härtill.133 

Har kredittagaren väl lämnat borgensmannen sitt samtycke till kvittning är kreditgivaren 

i flera fall skyldig att tåla kvittningen.134 Samtyckeskravet kan därför knappast i första 

hand vara ägnat att skydda kreditgivarens intresse utan måste främst hänföra sig till 

kredittagarens ägande- och förfoganderätt över motfordran. Att kredittagarens samtycke 

krävs anses även fylla en praktisk funktion då t ex risken för dubbeldispositioner och 

liknande problem förebyggs genom samtyckeskravet.135 

 I den juridiska doktrinen har förslag framförts att borgensmannen i avvaktan på 

kredittagarens samtycke skulle ha möjlighet att få betalningsanstånd i de fall då ett 

samtycke skulle leda till att hela borgensfordran bortföll genom kvittningen.136 Just 

                                                

 

132 Persson, Borgensmans rätt att åberopa huvudgäldenärs motfordran mot borgenären till kvittning, s 
242. Se gärna Walin, Borgen och tredjemanspant, s 161 där Walin sammanfattar olika uppfattningar i den 
juridiska doktrinen angående borgensmannens rätt att förfoga över kredittagarens motfordran. Jfr Smith, 
Garanti og garantistvern, s 227 och 265 där borgensman tycks ha visst utrymme för självständig 
kvittningsrätt med kredittagarens motfordran även då denna inte sammanhänger med huvudfordran. Se 
Godsk Pedersen, Kaution, s 65-66 ang borgensmans kvittning i dansk rätt.  
133 Jfr Persson, Borgensmans rätt att åberopa huvudgäldenärs motfordran mot borgenären till kvittning, s 
242 om att det är mindre lämpat låta borgensmannen kvitta utan kredittagarens samtycke. Det faktum att 
borgenären inte har bättre rätt mot borgensmannen än mot kredittagaren medför inte rätt för 
borgensmannen att disponera över kredittagarens tillgångar. Annan åsikt framfördes i Kleineman, 
Borgensmans rätt att kvittningsvis – mot borgenärens krav – få åberopa huvudgäldenärens påstådda 
skadeståndsanspråk, s 515 då författaren menade att borgensmannen hamnar i sämre ställning än 
kredittagaren eftersom kreditgivaren är tvungen att tåla samma kvittningsinvändning om den kommer 
från kredittagaren. Borgensmannen ska ha samma invändningsmöjligheter som kredittagaren, i praktiken 
stämmer det inte om kvittningsinvändning inte kan göras. 
134 Med undantag av de fall då borgen inte är ställd för hela huvudfordrans belopp varvid kreditgivaren 
har rätt att i första hand avräkna motfordran mot den del av huvudfordran för vilken borgen inte ställts 
samt de fall då motfordran är konnex i förhållande till en annan fordran kreditgivaren har mot 
kredittagaren respektive om motfordran springer ur ett kontokurantförhållande för vilket borgen inte 
ställts. Om av huvudfördbindelsen följer att kvittning inte får ske binder detta även borgensmannen. Se 
gärna Herre, Svensk rättspraxis, s 768 om när kvittning inte varit tillåten.   
135 Borgensmans rätt att åberopa huvudgäldenärs motfordran mot borgenären till kvittning, s 242. Jfr 
dock Lindskog som inte tycks lägga någon vikt vid samtyckeskrav, utan snarare förespråkar en viss 
förfoganderätt för borgensmannen till följd av trepartskonstellationen, se Lindskog, Kvittning, s 615-618. 
Lindskog tycks anse att borgensmannen ska vända sig till kredittagaren för att få besked gällande om 
motfordran är utmätningsfri eller inte. Om motfordran är utmätningsfri skulle det då hindra 
borgensmannen från att kvitta bort kredittagarens motfordran. Det bör dock uppmärksammas att Lindskog 
skiljer på rätten att kvitta beroende på om borgen är anmodad eller oanmodad.  
136 Walin, Borgen och tredjemanspant, s 144. Jfr dock NJA 1994 s 474 där borgensmannen, utan 
framgång, gjorde åberopade kvittning med en kredittagaren tillkommande påstådd skadeståndsfordran 
vars belopp översteg kreditgivarens betalningskrav. Borgensmannen hade inte rätt att själv, utan 
kredittagarens samtycke, åberopa motfordran när det inte rörde sig om ett fall av konnexitet eller ett 
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frågan om rätt till anstånd har inte prövats i rättspraxis, men det kan nog anses tveksamt 

om borgensmannen skulle ha en sådan självständig rätt till anstånd ens då hela 

borgensansvaret skulle kunna kvittas.137 Även om sådan rätt till anstånd skulle föreligga 

krävs kredittagarens samtycke för att kunna genomföra kvittningen. Att borgensmannen 

får kredittagarens samtycke är således en avgörande faktor.  

 Det finns undantagsfall då samtycke inte krävs för att borgensmannen ska kunna 

åberopa motfordran tillhörande kredittagaren i fall då motfordran och huvudfordran 

härrör från samma rättsförhållande för vilket borgen har ställts.138 Motfordran ska 

härvid antingen vara konnex i förhållande till huvudfordran eller vara hänförlig till ett 

kontokurantförhållande för vilket borgen ställts.139 Att kredittagarens samtycke inte 

krävs beror då i princip på att borgensförbindelsen endast anses avse skuldsaldot mellan 

kredittagaren och kreditgivaren och för att fastställa skuldsaldot, och därmed även 

borgensansvarets omfattning, måste hänsyn tas till kredittagarens motfordran.140 

Skillnaden är alltså att i de fall då motfordran inte härrör ur samma rättsförhållande som 

huvudfordran krävs kredittagarens samtycke eftersom borgensmannen då betalar 

kreditgivaren med kredittagarens medel medan det då huvudfordran och motfordran 

härrör ur samma rättsförhållande endast är fråga om att fastställa omfattningen av 

borgensmannens betalningsansvar.141 Att samtycke inte krävs i det senare fallet är alltså 

i linje med samtyckeskravets syfte eftersom risk för problem såsom dubbeldisposition 

inte uppkommer och borgensmannen inte heller inkräktar på kredittagarens äganderätt 

då det endast rör sig om en ren fastställelse av borgensansvaret. 

 

                                                                                                                                          

 

kontokurantförhållande. Det förtjänar även att nämnas att kreditgivaren bestred att sådan 
skadeståndsfordran fanns. 
137 Jfr NJA 1994 s 474 där borgensmannen invände att kredittagaren hade en motfordran som kunde kvitta 
hela borgensansvaret. Särskilda omständigheter gällde dock i fallet då den påstådda motfordran avsåg 
skadestånd och både kredittagaren och kreditgivaren förnekade att sådan motfordran fanns. 
Borgensmannen lyfte inte fråga om anstånd utan endast kvittning utan kredittagarens medgivande. Högsta 
domstolen uttalade dock att borgensmannen inte kan hänvisa kreditgivaren till kredittagaren då det rör sig 
om en proprieborgen när borgensmannen inte har samtycke till kvittning eller det rör sig om ett 
kontokurantförhållande eller en konnex motfordran.  
138 NJA 1994 s 474, NJA 2008 s 878.  
139 NJA 1994 s 474 och NJA 2008 s 878.  
140 Walin, Borgen och tredjemanspant, s 162. 
141 Walin, Borgen och tredjemanspant, s 162.  
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3.4 Kredittagarens medverkansplikt 

Avsikten med att kredittagaren under vissa förutsättningar skulle vara skyldig att 

medverka till kvittning är att kredittagaren bör ha en viss lojalitetsplikt mot 

borgensmannen att lösa denne från borgensåtagandet. För att det ska vara rimligt att 

kredittagaren har en medverkansplikt bör utrymmet för sådan medverkansplikt 

fastställas med utgångspunkt i en intresseavvägning mellan samtliga tre parter 

inblandade i borgenskonstellationen. Då kreditgivaren har intressen som väger tyngre än 

borgensmannens bör medverkansplikt inte föreligga.142 Likaså bör medverkansplikt 

avvägas mot kredittagarens, och särskilt dennes övriga borgenärers, intressen.   

 Först vad avser förhållandet till kreditgivarens intressen kan följande anföras. Trots 

att syftet med borgen är att överföra del av kreditgivningsrisken till borgensmannen bör 

det finnas visst utrymme att skydda borgensmannen från förlust och att lösgöra honom 

från sitt åtagande genom kvittning med kredittagarens motfordran utan att syftet med 

säkerheten förfelas.143 Att det för kreditgivaren ofta är fördelaktigt om borgensmannen 

betalar med egna medel istället för att kvitta med kredittagarens motfordran torde sakna 

betydelse under förutsättning att kvittningsförutsättningar föreligger som kreditgivaren 

inte kan sätta sig emot.144  

 Kreditgivarens berättigade intresse är att få betalt för huvudfordran, och även 

eventuella andra fordringar. För borgensmannens kvittningsmöjlighet bör det dock 

sakna betydelse om kreditgivaren har annan osäkrad fordran mot kredittagaren utöver 

huvudfordran. Har kreditgivaren valt att lämna kredittagaren andra krediter utan att 

kräva säkerhet kan inte detta risktagande övervältras på borgensmannen utan vidare. 

Borgensmannen har endast åtagit sig del av kreditgivarens risk i förhållande till 

huvudfordran, inte i förhållande till kreditgivarens samtliga fordringar mot kredittagaren 

förutsatt det inte är fråga om en generell borgen. Kreditgivarens intressen bör dessutom 

                                                

 

142 Jfr Walin, Borgen och tredjemanspant, s 162-163.  
143 Jfr även Walin, Borgen och tredjemanspant, s 162-163.  
144 Lindskog, Kvittning, s 616. Jfr även Kleineman, Borgensmans rätt att kvittningsvis – mot borgenärens 
krav – få åberopa huvudgäldenärens påstådda skadeståndsanspråk, s 515 om att ifall kreditgivaren är 
skyldig att tåla kvittningsinvändning från kredittagaren bör samma sak gälla när samma invändning görs 
av borgensmannen.  
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tryggas tillräckligt genom att borgensmannens betalningsansvar kvarstår om 

kredittagaren skulle gå i konkurs och betalningen för huvudfordran skulle återvinnas till 

konkursboet.145 Om kredittagaren inte skulle inrätta sina avbetalningar i rätt ordning och 

kreditgivaren har ett berättigat krav för att viss annan fordran ska betalas i första hand 

skyddas detta anspråk indirekt genom kreditgivarens möjligheter att framtvinga 

betalning genom indrivningsåtgärder eller hot om sådana. Kreditgivarens intressen 

tycks mot bakgrund av det anförda inte utgöra något hinder i sig mot 

medverkansskyldighet. Sammantaget kan en medverkansplikt för kredittagaren inte 

förfela syftet med borgenssäkerheten ur kreditgivarens synvinkel.  

 Sedan vad avser det inbördes förhållandet mellan kredittagaren och borgensmannen 

kan följande anföras rörande medverkansplikt. Att borgensmannen har rätt att regressvis 

erhålla vad han betalar i kredittagarens ställe medför inte att det saknar betydelse vem 

av parterna som infriar skulden. Genom att kvitta med kredittagarens motfordran 

undkommer borgensmannen att bevaka regressanspråk i vart fall motsvarande 

motfordrans belopp.146 Skulle borgensmannen betala en mellanskillnad har han givetvis 

fortfarande rätt att bevaka det beloppet regressvis. Det mest fördelaktiga för 

borgensmannen måste dock vara om kredittagarens motfordran är så pass omfattande att 

borgensmannen inte behöver betala någon mellanskillnad. I princip blir det då som om 

borgensförbindelsen aldrig tagits i anspråk.  

 Det är överlag mycket fördelaktigt för borgensmannen att kunna kvitta bort hela 

eller del av det belopp kreditgivaren kräver för att minimera osäkerhetsmoment och 

olägenheter. Det kan röra sig om mycket stora belopp som ska utbetalas vilket i sig kan 

utgöra en olägenhet för borgensmannen då han annars kunde ha använt dessa tillgångar 

själv. Om borgensmannen inte har tillräckligt stort belopp måste han kanske själv ta ett 

lån för att kunna lösa krediten. Det finns dessutom alltid en inneboende förlustrisk för 

borgensmannen då han tvingas infria sitt åtagande att inte återfå, eller i vart fall inte 

                                                

 

145 NJA 1997 s 240.  
146 Jfr Lindskog, Kvittning, s 616 om att borgensmannens förmögenhet inte kommer att påverkas så länge 
som kredittagaren har förmåga att återbetala beloppet regressvis, men att borgensmannens likviditet i 
vilket fall utsätts för påfrestningar.  
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inom viss tid återfå, det han lagt ut för kredittagarens räkning.147 I många fall torde 

regressrättens värde i realiteten understiga det belopp borgensmannen varit tvungen att 

betala för att infria åtagandet. Om kreditgivaren inte kunnat erhålla betalning från 

kredittagaren är det föga troligt att borgensmannen kommer ha någon bättre framgång 

med sitt regressanspråk.148  

 Mot bakgrund av den stora fördel det är för borgensmannen att kunna kvitta och att 

det är kredittagaren som i vilket fall i slutänden ska stå för skuldbördan inbördes bör 

kredittagaren därför kunna ha en viss lojalitetsplikt mot borgensmannen att dels 

begränsa det belopp borgensmannen annars måste utbetala och dels att sträva efter att 

fria borgensmannen från åtagandet genom att prioritera att betala huvudfordran.149 För 

kredittagaren själv torde det i de flesta fall inte ha någon större betydelse om han får 

infria betalningsskyldigheten kvittningsvis mot kreditgivaren eller regressvis mot 

borgensmannen.150 För kredittagarens del kan det kanske snarare vara en fördel att 

kvitta framför att betala borgensmannen kontant.151 Det vore dock orimligt att kräva att 

kredittagaren medverkar till kvittning på sätt som gör att han skadar sina egna intressen 

eller på otillbörligt vis gynnar borgensmannen före andra borgenärer. Motfordran kan 

dock, förutsatt att kredittagaren inte säljer den, endast användas mot kreditgivaren. Om 

det i det konkreta fallet ska vara rimligt att kredittagaren är skyldig att medverka till 

kvittning bör därför bero av de enskilda omständigheterna såsom vilka andra skulder 

kredittagaren har till kreditgivaren.  

 Så länge kredittagaren inte har andra fordringar till kreditgivaren vilka förfallit till 

betalning bör det i princip inte vara någon olägenhet för kredittagaren att medverka till 

                                                

 

147 Gäverth, Stödbrev, Borgensliknande handlingar utställda företrädesvis för svagt kapitaliserade bolag, 
s 169 om att regressfordran sannolikt ofta är värdelös i praktiken. Jfr prop 1993/94:123 s 40 om att 
regressrätten i praktiken ofta är värdelös då kredittagaren är föremål för skuldsanering.  
148 Lennander, Kredit och säkerhet, s 60.  
149 Jfr Lindskog, Kvittning, s 616 och 622 om att kredittagaren ”allmänt sett torde ha en plikt att skydda Y 
[borgensmannen]”. Observera dock att Lindskog härvid skiljer mellan anmodad och oanmodad borgen 
och vid oanmodad borgen är uppfattningen att kredittagaren inte har någon omsorgsplikt i förhållande till 
borgensmannen och att borgensmannen därför inte skulle ha någon allmän rätt att kvitta med 
kredittagarens motfordran. I det läget skulle enligt Lindskog däremot kreditgivaren kunna ha skyldighet 
mot borgensmannen att i första hand se till att få betalningskravet betalt från kredittagaren kvittningsvis.  
150 Lindskog, Kvittning, s 616.  
151 Lindskog, Kvittning, s 616 om att det kan bli en ”likviditetspåfrestning” för kredittagaren. Lindskog 
framlyfter även fördelen av att kvitta om kreditgivaren skulle ha solvensproblem.  
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kvittning. När det däremot finns flera förfallna fordringar blir frågan något annorlunda 

för det finns givetvis situationer då det vore orimligt att kredittagaren skulle behöva 

prioritera huvudfordran till förmån för borgensmannens intresse. Vad som är rimligt att 

kräva av kredittagaren måste därför bedömas från fall till fall med hänsyn till 

omständigheterna i det enskilda fallet.152 Två omständigheter som i vart fall borde 

tillmätas betydelse är dock hur mycket det kostar att inte betala respektive fordran samt 

tidsfaktorn.  

 Vad avser kostnaden för att inte betala respektive fordran avses t ex att 

kredittagaren knappast kan förväntas riskera indrivningsåtgärder eller exekutiva 

åtgärder endast för att borgensmannens intresse prioriterats. Likaså då dröjsmålsräntan 

för en annan fordran till kreditgivaren är märkbart högre torde det även kunna vara 

rimligt att kredittagaren begränsar sina utgifter genom att i första hand betala den 

fordran för vilken den högsta räntan löper. Ju mer en viss fordran kostar kredittagaren 

desto rimligare bör det vara att i första hand betala av sådan fordran. Å andra sidan kan 

det inte vara meningen att kredittagaren och kreditgivaren har möjlighet att fortlöpande 

avtala om andra krediter med högre ränta vilka kredittagaren avbetalar successivt medan 

borgensmannen inte befrias från sitt åtagande.153 Därför bör även tidsfaktorn tillmätas 

viss betydelse. Härvid bör betydelse tillmätas vilket skuldförhållande som är äldst 

respektive vilken fordran som varit förfallen till betalning under längst tid. Ju äldre en 

fordran är desto rimligare bör det vara att fordrans avbetalning prioriteras.  

 I princip bör kredittagaren som utgångspunkt sträva efter att lösa borgensmannen 

från dennes åtagande genom att betala av huvudfordran inom rimlig tid. Kredittagaren 

bör ha en generell plikt att medverka till kvittning när sådan kan göras gentemot 

kreditgivaren. Kredittagaren kan dock ha egna motstående intressen som i vissa fall bör 

hindra plikt att medverka till kvittning. Vilka omständigheter som ska avgöra och hur 

                                                

 

152 Jfr samma resonemang rörande kreditgivarens förpliktelser mot borgensmannen i t ex NJA 1992 s 351.  
153 Kleineman, Borgensmans rätt att kvittningsvis – mot borgenärens krav – få åberopa 
huvudgäldenärens påstådda skadeståndsanspråk, s 515 om att det finns en risk att borgensmannen 
kommer att utnyttjas och då kredittagare nekar borgensmannen rätt att göra kvittningsinvändningar bör 
detta betraktas med ”viss skepsis”. Jfr annan åsikt i Borgensmans rätt att åberopa huvudgäldenärs 
motfordran mot borgenären till kvittning, s 241-242 om att anledningen till att samtycke medför att 
kvittningsinvändning kan göras är att detta ska likställas med den situation då kredittagaren överlåter 
motfordran till borgensmannen och borgensmannen gör kvittningsinvändningar med egen motfordran.  
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avvägningen ska göras får bestämmas med utgångspunkt i det enskilda fallet. Ledstjärna 

bör vara att medverkansplikten inte kan sträckas så långt att kredittagaren vore tvungen 

att själv ådra sig ekonomisk skada. I detta sammanhang kan även uppmärksammas att 

borgensmannen sannolikt har små utsikter att utöva påtryckning med hot om juridiska 

åtgärder i syfte att förmå kredittagaren att fullgöra medverkansplikten.154 Vid culpöst 

beteende från kredittagaren kan förvisso skadeståndansvar komma ifråga.155 Men det 

huvudsakliga incitamentet för kredittagaren att uppfylla medverkansplikt följer kanske 

snarast av risken för att drabbas av dåligt rykte på marknaden.  

 

  

 

  

                                                

 

154 Jfr Munukka, Lojalitetsplikten som rättsprincip, s 837 om att lojalitetsplikt generellt har en ”vag 
bestämning av rättsfakta och varierande rättsföljder”.  
155 Jfr dock Nicander, Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden, s 49 ”[d]et är ej alltid säkert 
att ett åsidosättande av lojalitetsplikten utgör avtalsbrott som i sin tur kan grunda rätt till skadestånd” 
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4 Borgensmannens undersökningsplikt 

4.1 Introduktion 

Mot bakgrund av att borgensmannen presterar i kredittagarens ställe för att därefter ha 

regressrätt till beloppet från kredittagaren skulle borgensmannen kunna ha en viss 

skyldighet att skydda kredittagarens intresse i samband med infriandet av borgen.156 

Kredittagaren kan särskilt ha intresse av att vara bevarad rätten att innehålla hela eller 

del av betalning som påtryckningsmedel mot kreditgivaren för att förmå denne att 

fullgöra vid förpliktelse såsom att avhjälpa fel. Oavsett av vilken anledning 

kredittagaren har rätt att innehålla betalning går påtryckningsmedlet om intet ifall 

borgensmannen ändå erlägger denna summa till kreditgivaren.157 Rätten att hålla inne 

prestation som påtryckningsmedel på motparten är en viktig rätt och därför skulle 

borgensmannen under vissa förutsättningar kunna ha en viss undersökningsplikt 

avseende kredittagarens invändningar mot skulden i syfte att bevara kredittagarens 

påtryckningsmedel.158  

 Mot bakgrund av att borgensmannen själv inte har något intresse i 

kreditförhållandet men ändå i anledning av borgensförbindelsen är skyldig att betala 

                                                

 

156 Walin, Borgen och tredjemanspant, s 118 ”Han [borgensmannen] måste också i samband med 
betalning skydda huvudgäldenären, om han skall kunna göra sin regressrätt gällande.” Angående tidpunkt 
för sådan lojalitetsplikt jfr Smith, Garanti og garantistvern, s 264 om att så länge kredittagare och 
kreditgivare sköter sina respektive åtaganden förblir borgensmannens roll att hålla sig passiv. Jfr även 
Högsta domstolens uttalande i NJA 2010 s 629 om att set anses vara ”en allmän princip att en part, som 
vill regressa mot annan och som inte har ett längre gående ansvar än den andre (som vid enkel borgen), 
inför betalning till borgenären ska efterhöra om den andre har en invändning som parten kan åberopa mot 
borgenären, vid äventyr av att regressrätten annars kan falla bort”.  
157 Jfr NJA 1993 s 163 Högsta domstolens uttalande rörande kreditgivarens skyldigheter mot 
borgensmannen om att det finns en principiell skyldighet att beakta att inte borgensmannens 
subrogationsrätt eller rätt till annan säkerhet går förlorad. Skyldigheten tycks vara mycket begränsad men 
skulle kunna innefatta en plikt att handla om kreditgivaren får veta att säkerhetens ”värde allvarligt 
äventyras”. Sådan handlingsplikt syftar till att borgensmannen ska kunna skydda sin regressrätt. På 
samma vis skulle borgensmannen mot kredittagaren kunna ha viss skyldighet att beakta att kredittagarens 
påtryckningsmedel mot kreditgivaren inte går förlorat. T ex jämkades borgensmans ansvar i NJA 1989 s 
269 och NJA 1991 s 277 till följd av att kreditgivaren försämrat borgensmans möjlighet att ta andra 
säkerheter i anspråk för att utöva sin regressrätt.  
158 Jfr Ingvarsson, Borgen och självständiga garantier, s 1039 ”[i] vissa situationer anses borgensmannen 
till och med ha en skyldighet att undersöka om gäldenären kan anföra några invändningar innan betalning 
sker till borgenären.” Se även Walin, Borgen och tredjemanspant, s 209-211.  
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kreditgivaren kan dock inte alltför höga krav ställas på borgensmannen.159 Det bör 

därför i princip förutsättas att borgensmannen själv erhåller affärsmässig ersättning från 

kredittagaren för att sådan undersökningsplikt skulle kunna aktualiseras för 

borgensmannen. I annat fall vore undersökningsplikt en alltför omfattande förpliktelse 

sett mot bakgrund av att borgensmannen regressvis endast har rätt att återfå det belopp 

han själv betalt. Särskilt mot bakgrund av att regressrätten ofta kan vara praktiskt svår 

att utkräva från kredittagaren. Är borgensmannen en professionell aktör kan dock högre 

krav ställas på dennes rutiner.  

 

4.2 Rättspraxis avseende borgensmannens lojalitetsplikt 

Det är här av intresse att återrelatera ett nyligen avgjort tingsrättsmål där fråga om 

borgensmannens lojalitetsplikt prövades i domstol för första, och hittills enda, 

gången.160 Domen överklagades även till högre instanser men fick avslag.161 Målet 

gällde borgensmans regressrätt mot kredittagaren för infriat åtagande. Kredittagaren 

invände att han inte var skyldig att betala borgensmannen regressrätt för infriat 

åtagande. Kredittagaren framförde bl a att borgensförbindelsen var ogiltig på grund av 

att kreditgivaren beviljat krediten trots att det varit klart vid kreditgivningen att 

kredittagaren inte hade möjlighet att själv återbetala krediten varför kreditgivaren 

godtagit borgen i strid mot gällande lag. Enligt kredittagaren hade borgensmannen varit 

medveten om dessa omständigheter och därför varit skyldig att framföra självständig 

invändning om att borgensförbindelsen inte kunde göras gällande. Då borgensmannen 

underlåtit att framställa sådan invändning hade han enligt kredittagaren försummat sin 

lojalitetsplikt mot kredittagaren och därmed skulle rättsföljden vara att borgensmannen 

förlorat rätten att kräva regress från kredittagaren.  

 I anledning av kredittagarens yrkande bör först anmärkas att den lojalitetsplikt 

kredittagaren ville ålägga borgensmannen att framställa självständig invändning mot 

borgensförbindelsens giltighet är anmärkningsvärd i sig. I den juridiska doktrinen har 
                                                

 

159 Jfr Walin, Borgen och tredjemanspant, s 121-122.  
160 T 1786-11.  
161 T 817-12 och Ö 1255-12.  
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tvärtom framhållits att regressrätt uppkommer oavsett om borgensförbindelsen i och för 

sig gäller så länge huvudförbindelsen är giltig.162 Det måste sakna betydelse för 

kredittagarens del om borgensmannen vill framföra självständiga invändningar mot 

borgensförbindelsen eftersom detta i vilket fall inte inverkar på kredittagarens 

betalningsskyldighet enligt huvudförbindelsen. Det som däremot kan ha betydelse för 

kredittagarens del, men som inte framfördes i fallet, är om borgensmannen framför 

kredittagarens invändningar då sådana även ger verkningar för kredittagarens 

betalningsskyldighet. Enligt denna framställning skulle borgensmannens lojalitetsplikt 

bestå i en undersökningsplikt avseende att ta reda på om kredittagaren har invändningar 

mot skulden medan det i målet anfördes att borgensmannen skulle vara skyldig att 

åberopa egna självständiga invändningar mot borgensförbindelsen till förmån för 

kredittagaren.  

 Sedan kan även anmärkas att även om man skulle bortse från att invändningen i sig 

var anmärkningsvärd rörde den typ av självständig invändning som kredittagaren ville 

ålägga borgensmannen ett mycket speciellt förhållande. Jämkning av 

borgensförbindelsen med stöd av 36 § avtalslagen på grund av just bristfällig 

kreditprövning, enligt 8 kap 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, är 

en säregen typ av invändning som enligt tidigare rättspraxis endast skulle kunna vinna 

framgång ”i mera kvalificerade situationer” då kreditgivaren kan anses ha ”åsidosatt 

grundläggande förutsättningar för ett borgensåtagande”.163 Kreditprövning i strid med 

bestämmelsen kan dock bara leda till jämkning i mer kvalificerade fall eftersom 

bestämmelsen i första hand tar sikte på att skydda insättarnas bankmedel, inte enskilda 

avtal såsom borgensmannens.164 Dessa ”mera kvalificerade situationer” tycks i princip 

bara avse att kredittagarens återbetalningsförmåga bedömts vara så pass dålig att 

kreditgivaren i praktiken måste utgå från att borgensmannen ska stå för återbetalningen 
                                                

 

162 Walin, Borgen och tredjemanspant, s 200 om att så länge huvudförbindelsen är giltig uppkommer 
regressrätt för borgensmannen då han presterar till kreditgivaren oavsett om borgensförbindelsen i och för 
sig inte gällde.  
163 NJA 1993 s 163 och NJA 1996 s 19. Se även Finansinspektionens allmänna råd som bygger på 
lagbestämmelsen och vidareutvecklar vad god kreditprövning ska innefatta. FFFS 2004:6 
Finansinspektionens allmänna råd om kreditriskhantering i kreditinstitut och värdepappersinstitut 11 § om 
identifiering av kreditrisk, 16 § om kreditprövning och 17 § om kreditbeslut, jfr FFFS 2011:47 
Finansinspektionens allmänna råd om konsumentkrediter. 
164 NJA 1993 s 163.  
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för att lämna krediten.165 Bristande kreditprövning är en relativt vanlig invändning som 

dock sällan vinner framgång.166  

 I fallet gjordes ingen bedömning av om kreditprövningen i fallet varit vårdslös. 

Tingsrätten konstaterade endast att rättsförhållandet mellan kredittagaren och 

kreditgivaren eller rättsförhållandet mellan borgensmannen och kreditgivaren i 

undantagsfall kan påverkas av att kreditgivaren gjort en vårdslös kreditprövning vilket 

dock redan sedan tidigare har uppmärksammats i rättspraxis. Tingsrätten 

uppmärksammade dock att frågan om en borgensman kan agera på sådant sätt att 

regressrätten mot kredittagaren jämkas inte tidigare har prövats i rättspraxis.  

 Kredittagarens rättsliga resonemang byggdes på att borgen är ett trepartsavtal, att 

förhållandet mellan kredittagare och borgensman skulle vara accessoriskt samt att 

borgensmannen subrogerat i kreditgivarens ställning varför kredittagaren skulle ha rätt 

att göra gällande samma invändningar mot borgensmannen som kan kunnat göra mot 

kreditgivaren. Tingsrätten tycks inte ha berört frågan om att borgensmannen och 

kredittagaren skulle ha ett accessoriskt förhållande. Möjligen för att det är uppenbart att 

accessoriteten inte ger verkningar för båda parter utan endast för borgensmannens del 

eftersom huvudförbindelsen å sin sida är ett självständigt avtal. Vad däremot avsåg 

subrogationen gjorde tingsrätten härvid bedömningen att subrogation endast syftar till 

att borgensmannen ska ha lika gott skydd som kreditgivaren haft, inte till att 

borgensmannen även ska överta kreditgivarens skyldigheter.  

 Tingsrätten övergick härefter till att beröra grunden för borgensmannens regressrätt 

varvid anmärktes att denna inte, som kredittagaren gjort gällande, endast grundades på 

subrogation utan att ”[s]jälva regressavtalet mellan borgensmannen och 

huvudgäldenären är sällan uttryckligen avtalat, utan ligger snarare som en förutsättning i 

själva borgensavtalet eller i vart fall i avtalet mellan huvudgäldenären och 

                                                

 

165 Jfr NJA 1996 s 19 en ”tillfredsställande kreditprövning” ska medföra att ”banken redan på grundval av 
vad den antar om lånesökandens egen betalningsförmåga kan känna ett rimligt mått av trygghet för att 
låneförbindelsen fullgörs. En bank bör alltså inte bevilja kredit mot säkerhet, om det redan från början 
framstår som sannolikt att säkerheten måste tas i anspråk för att krediten ska kunna återbetalas.” 
166 Jfr Ingvarsson, Allmänna råd och jämkning av borgensåtaganden, s 873 om att Högsta domstolen 
hittills inte använt denna särskilda jämkningsgrund. Enligt Ingvarsson tycks det i princip krävas ”aktivt 
illojalt beteende från kreditgivarens sida riktat mot borgensmannen”.  
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borgensmannen.” Tingsrätten hänvisade till den juridiska doktrinen och angav att 

regressrätten var ”en personlig och självständig rätt för borgensmannen”.167 Vidare med 

stöd i den juridiska doktrinen angavs att regressrätt är behållen borgensmannen även då 

denne själv varit befriad från skyldighet att infria borgen men ändå presterat fortfarande 

skulle ha rätt till regress.168 Borgensmannen ska själv kunna avgöra om han vill åberopa 

sådan invändning som preskription, preklusion eller huvudförbindelsens respektive 

borgensförbindelsens ogiltighet.169 Tingsrätten kommer härvid fram till slutsatsen att 

”även om det funnits anledning att framställa invändningar” mot kreditgivaren har 

borgensmannen i detta fall regressrätt mot kredittagaren.  

 Tingsrätten gör även följande generella uttalande som är av särskilt intresse för 

framställnigen då det rör tingsrättens uppfattning om undersökningsplikt för 

borgensmannen.  

”Om en borgensman i princip var skyldig att först efterhöra med huvudgäldenären vilka 

invändningar som kan riktas mot borgenären – förhållanden som typiskt sett borgensmannen har 

sämre kunskaper om än huvudgäldenären – och om en underlåtenhet att framställa invändningar 

skulle medföra att regressrätten bortfaller helt eller delvis försämras borgensmannens rättigheter 

avsevärt. Det skulle innebära att borgensmannens skydd urholkas och att den som tecknar ett 

borgensåtagande tar stora risker, kanske t.o.m. själv behöver stå det slutliga betalningsansvaret för 

ett lån som denne inte haft någon nytta av. Det skulle gå emot själva grunden för regressrätten, [om] 

att den som en gång dragit nytta av det lånade beloppet ska vara den som ytterst ska stå för 

återbetalningen. Få personer skulle vara villiga att teckna borgensåtaganden under dessa 

förutsättningar och det kan inte vara en önskvärd konsekvens att själva borgensinstitutet skulle 

försvagas. Det ska också framhållas att den huvudgäldenär som anser att det finns invändningar att 

rikta mot borgenären kan framställa dessa själv, antingen när borgenären riktar krav mot denne eller 

senare när borgensmannen har framställt ett regresskrav.”  

Tingsrätten var alltså mycket kritisk till att borgensmannen skulle vara skyldig att hos 

kredittagaren efterhöra om eventuella invändningar mot kreditgivarens krav och även 

framställa dessa mot kreditgivaren med risk för att annars förlora del av eller hela 

regressrätten. Den ökade risk borgensmannen skulle ta vid ställande av borgen lyftes 

                                                

 

167 Se Walin, Borgen och tredjemanspant, s 196.  
168 Se Walin, Borgen och tredjemanspant, s 200.  
169 Walin, Borgen och tredjemanspant, s 200, 202.  
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särskilt fram och borgen därför skulle kunna framstå som en mindre tilltalande 

säkerhetsrätt att använda. Tingsrätten framförde även att kredittagaren själv kunde 

framställa invändningar mot kreditgivaren och tycks därmed mena att det då saknades 

anledning att ålägga borgensmannen ansvar för kredittagarens invändningar. Härvid kan 

dock särskilt anmärkas att parterna i målet utgjordes av privatpersoner, vilka förvisso i 

egenskap av näringsidkare tagit lån respektive ställt borgen men tingsrättens syn kan 

vara något färgad av att parterna, och då framförallt borgensmannen, var privatpersoner. 

Kanske skulle tingsrättens generella inställning varit mindre negativ om borgensmannen 

hade varit en bank eller liknande aktör som erhöll affärsmässig ersättning för 

borgensåtagandet.170 Frågan hade även kunnat få en något annorlunda vinkling om 

borgensmannens skyldighet avsåg att efterhöra kredittagarens invändningar mot 

betalningskravet i syfte att bevara kredittagarens eventuella rätt att innehålla betalning 

som påtryckningsmedel mot kreditgivaren.  

 

4.3 Affärsmässig ersättning som förutsättning för undersökningsplikt 

Borgensmannen kan åta sig att ställa borgen benefikt, det vill säga i princip utan att 

kräva kompensation eller i vissa fall kan mindre kompensation utgå vilken dock inte 

kan anses motivera att borgensmannen åtar sig borgensansvaret, eller också kan borgen 

ställas oneröst då affärsmässig ersättning utgår till borgensmannen och ersättningen kan 

då antas utgöra incitamentet för borgensmannen att ställa borgen. Borgen är en flexibel 

rättsfigur som kan ställas för mycket varierande förpliktelser och kan därför brukas av 

olika typer av aktörer på den ekonomiska marknaden.171 Det kan röra sig om allt från att 

en privatperson ställt borgen för att hjälpa en vän eller släkting till att borgensmannen är 

                                                

 

170 Jfr Millqvist, Rättlig kontroll av borgensåtagande genom avtalstolkning, s 255-256 om att domstolar 
troligen väger in omständigheter såsom att borgensmannen är en fysisk person. Jfr NJA 1998 s 332 där 
kreditgivaren ansågs inta en överlägsen ställning och NJA 1999 s 408 där borgensmännen ansågs inta en 
underlägsen ställning trots att de ställt borgen för ett av dem helägt aktiebolag i vilket de bedrev 
näringsverksamhet i vinstsyfte.  
171 Se Walin, Borgen och tredjemanspant, s 28. Lennander, Kredit och säkerhet, s 40.    
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en näringsidkare där borgensåtaganden ingår som del i en affärsidé.172 Det är därför 

långt ifrån alla borgensmän som tar ut affärsmässig ersättning för att ställa borgen.173 

 Borgensman som ställer borgen i affärsmässigt samanhang tar emellertid, till 

skillnad från borgensman som är privatperson, vanligen ut affärsmässig ersättning från 

kredittagaren för att ställa borgen.174 Storleken av borgensmannens ersättning bestäms 

vanligen till en viss procent av huvudfordran. Undersökningsplikt bör i princip vara helt 

avhängig att borgensmannen erhåller affärsmässig ersättning för åtagandet. 

Borgensmannens syfte är då att göra vinster på att ingå borgensåtaganden som affärsidé 

varför kredittagaren bör ha skäl att förvänta mer av borgensmannen.175 Professionell 

borgensman får antas känna till hur borgensåtaganden och kreditgivning sköts.176 Sådan 

borgensman bör även ha god kunskap, rutiner och tillräckliga resurser för att en 

undersökningsplikt inte ska bli alltför betungande.177 Således bör borgensmans 

undersökningsplikt i princip endast aktualiseras då borgensåtagandet gjorts inom ramen 

för professionell verksamhet.  

 Varje ersättning till borgensmannen kan dock inte anses vara affärsmässig. Därför 

bör något nämnas om att det inte är helt okomplicerat att i praktiken avgöra vad som är 

                                                

 

172 Prop 1993/94:123 s 39 om att privatperson ofta gjort åtagandet ”på icke-affärsmässiga grunder”. Se 
gärna uttalanden från Finansinspektionen och Konsumentverket i NJA 1993 s 163 om problem med 
borgensmäns ovetskap rörande vad åtagandet innebär. Jfr dock ARN avgörande 1993-05-03 med 
ärendenummer 92-2571 om att borgensmannens har eget ansvar att sätta sig in i vad åtagandet innebär 
och omfattar. Se ARN:s avgörande 1995-10-10 med ärendenummer 95-2097 och avgörande 1996-02-28 
med ärendenummer 95-5122. Jfr för näringsidkare Gorton, Borgen – säkerhet för vad?, s 29. Hellner, 
Kommersiell avtalsrätt, s 78 om att borgen är ett viktigt verktyg för att åstadkomma att ett moderbolag 
blir bundet av dotterbolagets skulder. Även Walin, Borgen och tredjemanspant, s 48. 
173 Hellner m fl Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt, I häftet s 274 om att borgen in dubio är benefik, d v s 
ersättning för åtagandet måste särskilt avtalas för att utgå.   
174 Gorton, Borgen – säkerhet för vad?, s 34 om att privatpersoner mer sällan tar ut ersättning för 
åtagandet medan banker och försäkringsbolag normalt kräver ersättning. NJA 2000 s 97 att 
”…borgensmannen, åtminstone om han är en privatperson, normalt inte får något vederlag för sitt 
åtagande.”  
175 Jfr t ex Walin, Borgen och tredjemanspant, s 55 om att privatperson som ställt borgen är mer 
skyddsvärd.  
176 Högsta domstolens resonemang i NJA 1992 s 351 om att man kan ställa högre krav på professionella 
kreditgivare bör göra sig gällande i samma utsträckning avseende borgensmän. Enligt Högsta domstolen 
var det ”tydligt att större anspråk kan ställas på banker och andra institutionella kreditgivare än på 
enskilda borgenärer.” Frågan gällde kreditgivares skyldighet att beakta att borgensmans regressrätt inte 
går förlorad. Jfr även Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s 383 om att professionell 
ställning kan utgöra ett komplement till partsbildningsmönstret som grundar ansvarsförhållande.   
177 Jfr Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s 105 rörande upplysningsplikt som kan 
kopplas till parts branschkännedom.  
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affärsmässig ersättning. En borgen kan t ex anses vara benefik även då viss ersättning 

utgår. För att bestämma om ersättningen är affärsmässig bör man först kunna bortse 

ifrån ersättning som kan anses kompensera för de nackdelar borgensmannen har till 

följd av åtagandet. Att ställa borgen är förenat med ekonomiska risker dels såvitt avser 

ett eventuellt infriande av ansvaret som kan uppgå till mycket höga belopp och dels 

såvitt avser att det i realiteten kan vara mycket svårt att återfå erlagt belopp från 

kredittagaren.178 Skulle t ex kredittagaren gå i konkurs eller omfattas av ett ackord 

riskerar borgensmannen att i praktiken tvingas överta skuldbördan. De ekonomiska 

risker som är förenade med borgensmannaskapet är knappast okända varför även den 

som eventuellt senare lämnar borgensmannen kredit tar hänsyn till att en borgen finns 

vid kreditprövning av borgensmannen. Konsekvensen härav är att borgensmannens 

egen kreditvärdighet försämras till följd av åtagandet vilket han kan komma att känna 

av om han inte redan har så pass omfattande resurser att kreditförsämringen inte 

påverkar honom nämnvärt. Större marknadsaktörer såsom banker eller myndigheter 

torde ofta ha tillräckliga resurser för att inte märkbart känna av någon egen 

kreditförsämring till skillnad från mindre marknadsaktörer såsom privatpersoner och 

mindre bolag. Vid bestämmande av om det rör sig om affärsmässig ersättning bör 

hänsyn även tas till den fördel av sänkt ränta som kredittagaren vanligen åtnjuter i 

anledning av att borgen ställts. Att räntan sänks beror på att kreditgivarens risk sänkts 

och att denne därför inte behöver kompensera risktagandet med lika hög ränta som för 

en osäkrad huvudfordran. Trots att det är kredittagaren som får den direkta nyttan av 

räntesänkningen beror sådan alltså egentligen av att risken överflyttats till 

borgensmannen. Även ränta motsvarande mellanskillnad som kredittagaren sparar in 

bör därför kunna tillgodoräknas borgensmannen utan att för den skull utgöra ersättning 

per definition.  

 Mot bakgrund av borgensmannens risktagande framstår det som omotiverat att 

ålägga borgensman som ställt borgen utan att erhålla affärsmässig ersättning någon 

undersökningsplikt eller överhuvudtaget plikt att företa någon aktiv handling till förmån 

för kredittagaren. Det skulle bli oproportionerligt betungande för borgensmannen med 
                                                

 

178Jfr Smith, Garanti og garantistvern, s 266 om att borgensmannen har ett intresse av att befrias från 
åtagandet eftersom det föranleder osäkerhetsmoment som måste tas med vid ekonomiska överväganden.  
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hänsyn till att denne redan gjort en uppoffring genom att åta sig borgensuppdrag utan att 

kredittagaren behövt göra någon motsvarande uppoffring i förhållande till 

borgensmannen. När borgensmannen är en professionell aktör som erhåller affärsmässig 

ersättning från kredittagaren för borgensuppdraget ändras dock förutsättningarna något 

och torde kunna grunda viss skyldighet att tillvarata kredittagarens intressen vid 

infriande av borgen.179  

 Borgensmannens undersökningsplikt bör heller inte innefatta ett alltför betungande 

ansvar då sådan skyldighet, liksom tingsrätten påpekade i den refererade domen, 

knappast skulle främja borgensinstitutet.180 Till skillnad från tingsrättens mening att en 

undersökningsplikt generellt skulle vara för betungande för borgensmannen lyfts 

aspekten här fram för att indikera att borgensmannens undersökningsplikt inte kan 

innefatta någon långtgående plikt. Det är dock inte orimligt att en borgensman som 

agerar i en professionell roll kan ha en undersökningsplikt avseende kredittagarens 

invändningar. Borgensmannen har generellt endast regressrätt till belopp för vilket det 

förelegat en skyldighet för kredittagaren att betala enligt huvudförbindelsen. Om 

kredittagaren har en invändning som innebär att kreditgivaren inte har rätt att utkräva 

hela beloppet får borgensmannen inte regressrätt till den del som överstiger 

kreditgivarens betalningsrätt varför det även ligger i borgensmannens eget intresse att 

undersöka eventuella invändningar innan betalning görs. På så vis presterar 

borgensmannen endast det kreditgivaren har rätt att erhålla och det borgensmannen har 

rätt att återkräva regressvis från kredittagaren.  

 

4.4 Hur ska borgensmannen få reda på invändningarna? 

Invändningar är inte statiska till sin natur, de kan tillkomma och falla bort under 

rättsförhållandets bestånd. För att borgensmannen ska kunna beakta kredittagarens 

invändning om rätt att innehålla prestation krävs givetvis att han känner till om det finns 

                                                

 

179 Gorton, On demand-garanti och fullmaktsfrågor, s 290 om bankers roll i samhället och att högre krav 
kan ställas. Samma resonemang bör göra sig gällande för andra professionella kreditinstitut.  
180 Jfr samma typ av resonemang om att kreditgivare inte bör ha ett allt för långtgående skadeståndansvar 
i Kleineman, Sanktionsmedel mot vårdslösa banker och andra professionella kreditgivare, s 235.  
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några invändningar samt i så fall vilka de är. Likt tingsrätten konstaterat i domen ovan 

är det av naturliga skäl vanligen kredittagaren som har bäst kännedom om 

invändningarna och kan upplysa borgensmannen. Att kredittagaren inte själv framfört 

invändningarna mot kreditgivaren kan bero på flera orsaker såsom att grunden för 

invändningen inte uppkommit i ett tidigare skede. Man kan också tänka sig att 

kredittagaren velat hålla sig på god fot med kreditgivaren och därför tidigare avstått från 

att framhärda med invändningen. Det kan även vara så enkelt som att kredittagaren inte 

känt till eller förstått innebörden av att det fanns en grund för invändning. I vilket fall 

kan kredittagaren ha ett berättigat intresse av att framföra invändningar mot skulden 

även då borgensmannen fullgör i kredittagarens ställe.  

 Frågan härvid blir snarast om kredittagaren självmant bör upplysa borgensmannen 

eller om denne har en sådan undersökningsplikt som avser att borgensmannen själv tar 

reda på om det finns invändningar. Paralleller kan möjligen dras till ett relativt nytt fall 

där en liknande fråga om att använda annans invändning för att begränsa det egna 

ansvaret uppkom och Högsta domstolen jämförde i domskälen till viss del med 

borgen.181 Fallet avsåg förvisso ansvar vid entreprenad, inte borgen, men kan ändå vara 

av intresse. Bakgrunden var följande. Entreprenören var strikt ansvarig för 

underentreprenören som hade orsakat beställaren skada. Beställaren krävde ersättning 

av entreprenören för det belopp skadan ansågs uppgå till. Entreprenörens 

försäkringsbolag utbetalade det krävda ersättningsbeloppet och vände därefter 

regressanspråk mot underentreprenören. Det fanns dock ett, för entreprenören okänt, 

vitesavtal mellan underentreprenören och beställaren vilket innebar att skyldighet att 

ersätta sådan skada som den i fallet hade begränsats till ett vitesbelopp som vida 

understeg det som försäkringsbolaget hade utbetalt. Underentreprenören invände därför 

mot regresskravet till den del kravet översteg vitesbeloppet.  

 Den intressanta fråga som uppkom i Högsta domstolen var om även entreprenören 

hade kunnat åberopa vitesavtalet till invändning mot beställarens ersättningskrav och 

om regressrätten därför inte skulle omfatta mer än det avtalade vitet. Svaret blev att 

entreprenören hade kunnat åberopa vitesavtalet mot beställaren trots att entreprenören 
                                                

 

181 NJA 2010 s 629.  
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varken var part i avtalet eller kände till dess existens. Regressrätten kom därför endast 

att omfatta belopp intill det avtalade vitet. Att även entreprenören kunnat åberopa 

vitesavtalet berodde på att entreprenören i princip lika gärna kunde ha blivit avtalspart 

istället för underentreprenören. Entreprenören och underentreprenören tycks dock i 

någon mening ansetts ha så pass nära intressegemenskap att de i princip bedömdes som 

ett och samma rättssubjekt. Det förhållandet kanske inte är direkt överförbart på 

kredittagaren och borgensmannen. Fallet kan dock i vart fall lyftas fram som en 

indikation för att det kan finnas okända invändningar som borgensmannen måste vända 

sig till kredittagaren för att få reda på.  

 Enligt fallet tycks Högsta domstolen mena att den som hade en invändning som 

även kunde ha åberopats av annan inte var skyldig att självmant upplysa om denna 

invändning. Möjligen kan även en parallell dras till hur kreditgivaren vid kredittagarens 

konkurs förutsätts tillvarata även borgensmannens intresse varför den senare inte själv 

skulle behöva aktivt bedriva bevakning.182 I sådant sammanhang är kreditgivaren 

närmre att skydda borgensmannens intressen i samband med sina egna och 

borgensmannen kan härvid förvänta att kreditgivaren företar normal hantering. 

Borgensmannen har vid infriande av borgen ett egenintresse av att inte betala mer än 

nödvändigt, möjligen kan viss kontroll av invändningsmöjligheter inräknas till normal 

hantering även i borgensmannens situation då borgensmannen är en professionell aktör. 

Paralleller kan kanske även dras till köprätten där den som utför naturaprestation står 

faran till dess prestationen är slutförd då denne har bäst kontroll över situationen.183 Då 

borgensmannen ska infria skulden är det förvisso inte en naturaprestation, men det är 

borgensmannen som utför en aktiv handling och som just då har bäst möjlighet att 

kontrollera situationen. Möjligen bör mot bakgrund av det anförda risken därför i vissa 

fall ligga på borgensmannen att kontrollera om kredittagaren har eventuella 

invändningar. Det är för borgensmannen relativt enkelt att inför infriande av 

borgensförbindelsen kontakta kredittagaren för att fråga om invändningar.  

                                                

 

182 Jfr Walin, Borgen och tredjemanspant, s 134-135 resonemang om att borgensmannen bör kunna räkna 
med att kreditgivaren tillvaratar även borgensmannens intressen i exekutiva sammanhang varför 
borgensmannen inte själv skulle behöva bevaka fordran i kredittagarens konkurs. 
183 Hellner m fl Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt, II häftet, s 52.  
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 I och med att undersökningsplikten inte bör vara alltför omfattande bör det i princip 

räcka att borgensmannen kontaktar, eller i vart fall gör tillräckliga försök att kontakta, 

kredittagaren. Då kredittagaren inte är nåbar uppkommer frågan vad som kan krävas av 

borgensmannen för att han ska anses ha gjort vad han kan för att ha uppfyllt 

undersökningsplikten. Det måste vara en grundläggande förutsättning att man inte 

kräver att borgensmannen avvaktar med att prestera i avvaktan på att få kontakt med 

kredittagaren så att borgensmannen drar på sig dröjsmålsränta.184 Man bör heller inte 

kunna kräva alltför mycket av borgensmannen för att undersökningsplikten ska anses 

uppfylld. Detta bör särskilt ses mot bakgrund av att kreditgivaren vid denna tidpunkt 

redan informerat kredittagaren om att borgen sannolikt kan komma att tas i anspråk. 

Borgensmannen måste i vart fall alltid anses ha fullgjort sin skyldighet om han då 

kredittagaren inte kan nås på annat vis sänder ett brev till den adress kredittagaren har 

uppgivit alternativt är folkbokförd på. Att posten omhändertas och läses är då 

kredittagarens ansvar, borgensmannen har fullgjort sin skyldighet att bereda 

kredittagaren möjlighet att ta tillvara sin rätt. Det bör räcka om det av brevet framgår att 

borgensmannen undrar om det finns några invändningar mot kreditgivarens krav. 

Sannolikt borde det till och med kunna räcka med en enklare åtgärd såsom e-

postmeddelande.  

 

4.5 Varför är just invändning om rätt att hålla inne betalning speciell? 

Både borgensmannen och kredittagaren har möjlighet att framföra invändningar som 

kan påverka storleken av det belopp som ska erläggas till kreditgivaren. 

Borgensmannen kan göra självständiga invändningar vilka endast ger verkningar för 

borgensmannens eget betalningsansvar härrörande från borgensförbindelsen. Då 

borgensmannens självständiga invändningar inte ger verkning för kredittagarens 

betalningsskyldighet är det dock av föga intresse för kredittagaren huruvida 

borgensmannen väljer att framföra sådana invändningar eller inte. Borgensmannen har 

dock även, som tidigare framförts, i princip möjlighet att framföra samma invändningar 
                                                

 

184 Jfr Svenska Bankföreningens uttalande i NJA 1990 s 245 om att det kan ”ligga i borgensmannens 
intresse att infria sitt borgensansvar innan skulden vuxit sig alltför stor.”  
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som kredittagaren kunnat göra till följd av borgens accessoriska förhållande till 

huvudförbindelsen.185 Samtycke från kredittagaren krävs i flera fall för att 

borgensmannen ska kunna framställa sådana invändningar mot kreditgivaren. Sådan 

invändning ger verkning både för borgensmannens och för kredittagarens respektive 

betalningsskyldigheter. Invändningar av detta slag skulle t ex kunna avse rätt att häva 

kreditavtalet, rätt till prisavdrag eller rätt att hålla inne betalning till dess kreditgivaren 

har fullgjort förpliktelse såsom att avhjälpa fel.  

 Om kreditavtalet hävs ska varje part återbörda vad han erhållit vilket innebär att 

hela krediten måste återbetalas genast. Denna invändning torde därför sällan vara av 

särskilt stort intresse för kredittagaren i ett läge då denne redan har svårigheter med att 

fullgöra avbetalningar. Om kredittagaren skulle ha rätt till prisavdrag drabbas han inte 

av någon skada även om borgensmannen erlägger fullt belopp till kreditgivaren. Sådan 

situation löses genom att borgensmannen endast tillerkänns regressrätt motsvarande det 

belopp som kreditgivaren haft rätt att uppbära. Konsekvensen härav blir att 

borgensmannen får vända sig till kreditgivaren med återkrav avseende den överstigande 

del av det tidigare erlagda beloppet som det visat sig att kreditgivaren inte hade rätt till. 

Det är alltså borgensmannen som drabbas av konsekvenserna av att ha betalat det 

överstigande beloppet till kreditgivaren. Om kredittagaren däremot haft rätt att innehålla 

del av eller hela betalningen som påtryckningsmedel mot kreditgivaren för att förmå 

denne att fullgöra viss förpliktelse såsom att avhjälpa fel kan dock kredittagarens 

intressen ta skada av att borgensmannen genom att betala kreditgivaren omintetgjort 

kredittagarens påtryckningsmedel.  

 Om kredittagaren har möjlighet att innehålla del av betalning mot kreditgivaren 

måste även borgensmannen ha samma möjlighet. Det finns ett tydligt kausalsamband 

mellan borgensmannens betalning till kreditgivaren och kredittagarens förlust av 

påtryckningsmedel mot kreditgivaren. Rätt att innehålla betalning som 

påtryckningsmedel fyller en viktig funktion och förlusten av sådan rätt är därför 

                                                

 

185 Walin, Borgen och tredjemanspant, s 160.  
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olycklig.186 I de fall kreditgivaren ändå fullgör sin kvarvarande förpliktelse till 

kredittagaren och detta sker inom rimlig tid bör allt ändå vara gott och väl. 

Kredittagaren bör då i princip inte ha lidit någon nämnvärd skada. Däremot kan det 

betraktas som en allvarlig skada för kredittagaren om kreditgivaren inte frivilligt fullgör 

sin kvarvarande förpliktelse till kredittagaren och denne har gått miste om sitt enda 

påtryckningsmedel. Borgensmannen tillerkänns inte regressrätt för belopp vilket det inte 

förelegat en skyldighet att utbetala till kreditgivaren, men detta kompenserar inte 

kredittagarens förlust av påtryckningsmedlet. Förlust av just denna typ av invändning 

kan därför orsaka kredittagaren skada på ett sätt som andra invändningar inte gör. De 

invändningar kredittagaren kan ha som endast hänför sig till själva skuldbeloppet kan 

justeras även efter att borgensmannen betalat och det är då borgensmannen som får 

vända sig till kreditgivaren med återkrav.  

 Vid jämförelse med rättspraxis angående kreditgivarens principiella skyldighet att 

tillvarata borgensmannens regressrätt framgår att då kreditgivaren försummat att bevara 

borgensmannens regressrätt följer att borgensmannen, i den mån han orsakats skada, kan bli 

fri från sitt betalningsansvar mot kreditgivaren.187 Samma resonemang torde kunna göras 

gällande avseende kredittagarens påtryckningsmedel mot kreditgivaren. Borgensmannen 

kan härvid ha ett ansvar att bevara kredittagarens påtryckningsmedel med risk för att annars 

gå miste om regressrätt motsvarande den eventuella skada som kan uppkomma för 

kredittagaren i anledning av förlorat påtryckningsmedel. Av lojalitetsplikten kan därför 

följa ett krav på viss aktsamhet vilket torde kunna jämföras med kreditgivarens 

skyldighet att inte skada borgensmannens regressrätt.188 För borgensmannen följer 

redan att om viss aktsamhet inte iakttas riskerar borgensmannen att förlora del av eller 

                                                

 

186 Sådan rätt har ansetts så pass viktig att den t ex finns lagstadgad i 42 § köplagen (1990:931) och 10 § 
konsumentköplagen (1990:932).  
187 NJA 1992 s 351 ”Borgenären får anses ha en principiell skyldighet att beakta att inte borgensmannens 
regressrätt helt eller delvis går förlorad… Av betydelse är härvid särskilt att borgensmannen underrättas 
om förhållanden av vikt för regressrättens utövande... Borgensmannen kan efter sådan underrättelse vidta 
de åtgärder som kan befinnas lämpliga för att hans rätt skall tillvaratas… Ifall en borgenär underlåter att 
göra vad som rimligen kan begäras…bör borgensmannen blir fri från sitt betalningsansvar mot 
borgenären i den mån försummelsen orsakat borgensmannen skada i fråga om regressrätten.”  
188 Walin, Borgen och tredjemanspant, s 119 ”[e]huru ett icke löpande skuldebrev inte kan vara föremål 
för exstinktivt godtrosförvärv, måste borgensmannen vis betalning m.m. ändå vara på sin vakt så att han 
inte utsätter huvudmannen [kredittagaren] för onödiga risker. Oförsiktighet går i allmänhet ut över honom 
själv och hans regressrätt.”  
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hela regressrätten mot kredittagaren, motsvarande den skada som kredittagaren orsakats. 

Om borgensmannen efter att ha betalt kreditgivaren inte underrättar kredittagaren därom 

och kredittagaren i god tro också erlägger betalning avseende samma krav går 

borgensmannen förlustig sin regressrätt mot kredittagaren och få istället vända sig med 

återkrav till kreditgivaren. 

 Skulle borgensmannen framföra invändning om rätt att innehålla betalning till dess 

kreditgivaren fullgjort viss förpliktelse mot kredittagaren kan dock tänkas att 

kreditgivaren i vissa fall invänder att sådan rätt att innehålla betalning saknas. Huruvida 

borgensmannen då ska innehålla betalningen fortsättningsvis eller inte, bör vara 

avhängigt vem av kredittagaren respektive kreditgivaren som har bevisbördan för sitt 

påstående. Om det är upp till kreditgivaren att visa avsaknad av rätt för kredittagaren att 

innehålla betalning bör borgensmannen själv kunna innehålla sådan betalning till dess 

frågan blivit utredd. Om det däremot är upp till kredittagaren att visa att sådan 

innehållanderätt föreligger bör borgensmannen betala kreditgivaren i avvaktan på att 

frågan avgörs. Fördelningen av bevisbördan mellan kredittagare och kreditgivare torde 

alltså avgöra hur borgensmannen ska agera tills vidare. Om inte hela det belopp som ska 

erläggas till kreditgivaren är tvistigt är dock borgensmannen givetvis skyldig att prestera 

otvistig del av fordran oavsett hur bevisbördan är fördelad. Vad sedan avser de 

kostnader som kan uppkomma då borgensmannen framställer invändningar mot 

kreditgivaren bör borgensmannen i princip ha rätt till regressrätt för då invändning görs 

för kredittagarens del. För att borgensmannen ska kunna ådra kredittagaren kostnad 

borde dock i regel krävas kredittagarens särskilda samtycke härtill. Borgensmannen 

torde emellertid alltid ha rätt att framställa invändningar för egen del men då också på 

sin egen bekostnad.  
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5 Avslutande synpunkter 

Av borgensförhållandets natur, med hänsyn till accessoriteten, partskonstellationen och 

framförallt regressrätten, bör alltså kunna följa uppkomsten av en lojalitetsplikt mellan 

borgensman och kredittagare. Som framgår av framställningens andra kapitel 

sammankopplas borgensman och kredittagare i förhållande till varandra på sätt som kan 

motivera uppkomsten av en lojalitetsplikt. Lojalitetsplikten syftar egentligen till att 

beskriva ansvarsförhållandena mellan parterna. Härvid är det viktigt att hålla i minne att 

borgen är en trepartskonstellation varför det finns tre olika parter vars intressen ska 

tillvaratas. Kreditgivarens berättigade intressen bör dock i regel alltid gå före 

borgensmannens och kredittagarens eftersom själva syftet med borgenskonstellationen 

är att skydda kreditgivaren. Kreditgivarens berättigade intressen bör därför sätta vissa 

gränser för vad lojalitetsplikten kan anses innefatta mellan borgensmannen och 

kredittagaren. Så länge lojalitetsplikten inte försämrar kreditgivarens ställning kan dock 

inte kreditgivarens minsta lilla intresse inverka på lojalitetspliktens omfattning eller 

utformning mellan borgensmannen och kredittagaren.  

 Vem som sedan är mest skyddsvärd av borgensmannen och kredittagaren är en mer 

komplex fråga eftersom det sällan är klart att den ene parten är mer skyddsvärd än den 

andre. De kan båda ha intressen som är skyddsvärda av olika anledningar. Att både 

borgensmannen och kredittagaren kan ha viss plikt mot motparten kan därför ses som 

två sidor av ett och samma mynt på så vis att det skapar viss balans i 

lojalitetsförhållandet. Det finns dock en poäng med att borgensmannen inte ska ansvara 

om han inte är en professionell aktör som får affärsmässig ersättning för att ställa 

borgen. Detta beror dels på att borgensinstitutet inte ska hämmas men att högre krav 

ändå måste kunna ställas på professionella aktörer samt dels på att borgensmannen i då 

han inte erhåller affärsmässig ersättning tar en väsentligt större risk än kredittagaren 

varför det vore orimligt att ålägga honom ytterligare risk då han inte ställer borgen i 

vinningssyfte. Det tycks vara klart att en lojalitetsplikt mellan parterna inte kan vara 

alltför omfattande mot bakgrund av att borgensinstitutet skulle kunna hämmas vilket 

vore till nackdel för samhällets omsättningsintresse. Av rättsförhållandet följer naturligt 

redan en viss begränsning i tid eftersom lojalitetsplikten i princip inte bör aktualiseras 

förrän vid den tidpunkt då det är klart att borgen kommer att tas i anspråk av 

kreditgivaren. Dessförinnan samexisterar borgensförbindelsen endast jämte 
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huvudförbindelsen som ett slags skyddsnät. Det finns då inget som föranleder att man 

av borgensman och kredittagare skulle kräva något visst förhållningssätt till motpartens 

intressen.  

 Respektive parts lojalitetsplikt bör även kunna motiveras av att båda parter har visst 

intresse av dem. Avseende kvittningsmedverkan har kredittagaren ett egenintresse i att 

skulden till kreditgivaren kan lösas och detta kan bl a göras genom kvittning. Då 

kredittagaren i vilket fall ska stå den slutliga skuldbördan innebär kvittningen även att 

han slipper regressanspråk från borgensmannen i vart fall intill det belopp som 

kvittningen täcker. För borgensmannen är fördelen härav att han frias från 

betalningsskyldighet utan att behöva göra någon uppoffring eller i vart fall en mindre 

uppoffring om kredittagarens motfordran inte täcker hela kreditgivarens krav. Avseende 

undersökningsplikt är det för borgensmannens egen del fördelaktigt att kunna framföra 

kredittagarens invändning om att innehålla betalning dels för att själv slippa lägga ut 

högre belopp och dels för att minska risken att inte få igen beloppet regressvis eller 

genom eventuellt återkrav mot kreditgivaren. För kredittagaren är fördelen att 

påtryckningsmedel mot kreditgivaren bevaras.  

 Således bör lojalitetsplikten medföra en proportionell avvägning av respektive parts 

intressen och inte vara alltför betungande under i framställningen angivna 

förutsättningar. Det är även möjligt att andra förpliktelser mellan parterna skulle kunna 

uppkomma till följd av en lojalitetsplikt, men det är i dagsläget svårt att se några sådana 

förpliktelser som skulle kunna bli aktuella. Förhoppningsvis har dock denna 

framställning lyft frågan om lojalitetsplikt mellan borgensman och kredittagare på ett 

sätt som kan föranleda ett intresse av en framtida diskussion rörande ansvarfördelningen 

mellan parterna. Särskilt mot bakgrund av att diskussioner kring lojalitetsplikter 

generellt tycks ligga i tiden, att borgensinstitutet är en frekvent använd säkerhet vid 

kommersiell kreditgivning och att det till följd av ekonomiskt oroliga tider kan väntas 

uppkomma nya frågor kring borgens reglering.   
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